
ЖАСТАР �ЛЕМІ
МИР МОЛОДЕЖИ

№ 4(176) 30.04.2012

Академик Е. А. Б�кетов атында�ы �ара�анды мемлекеттік университетi * Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова

Б�гінгі номерде

Сегодня в номере

Ырыс алды — ынтыма#
бет. 2

$аза#станды#тар 
&лы Отан со'ысы 
жылдарында

бет. 4
Не стареют душой 
ветераны

стр. 5
Я — гражданин 
Республики Казахстан!

стр. 8-9

Достойное 
образование — успешная 
карьера!

стр. 11
Бейнелеу Aнері — 
бекзат Aнер

бет. 14

$ымбатты 
&лы Отан со'ысы ардагерлері, 

тыл еCбеккерлері, 
#Dрметті Eріптестер, студенттер!

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны

и труженики тыла, 
уважаемые коллеги, студенты!

Сіз дер ді Же ңіс кү ні мен құт тық тай мын! Ұлы Отан со ғы сын да ғы Же ңіс — хал қы мыз-
дың ер лі гі мен мақ та ны шы. Ұлы Же ңіс ме ре ке сі ба тыр лық пен ер лік тің, қа һар ман дық-
тың бел гі сі бо лып та бы ла ды. Со ғыс жыл да рын да ру хы ай бын ды хал қы мыз өз Ота нын 
жанқи яр лық пен қор ғай ала тын ды ғын көр се те біл ді.
Біз со ғыс тың бар ауыр тпа лы ғын мой ны мен кө те ріп, шы дам ды лық та ны тып же ңіп 

шық қан ар да гер лер ді, тыл ең бек кер ле рін, май дан да ла сы нан қай тпай қал ған ба ба ла-
ры мыз ды есі міз де сақ тай мыз, олар ды құр мет тей міз. Қан май дан да ер лiк пен қа за тап-
қан аза мат тар дың ру хы на бас иiп, ор та мыз да жүр ген ар дақ ты ар да гер ле рi мiз дi қа дiр-
леу — пер зент тiк па ры зы мыз.
Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де ұзақ жыл дар бойы қыз мет ет кен ар да гер-

лер мен тыл ең бек кер ле рі не шек сіз ал ғыс біл ді ре мін. Сiз дер Отан ға қал тқы сыз қыз мет 
ету дiң ең озық үл гi сiн көр се тiп, со ғыс тан кейiн де аян бай ең бек ет тi ңiз дер. Сіз дер қан-
ша ма сту ден тке үл гі-өне ге бо лып, олар ды тəр би елеп өсір ді ңіз дер. Бү гін гі күн ге дейін 
бай өмір лік тə жі ри бе ле рі ңіз ді өс ке лең ұр пақ пен бө лі сіп ке ле сіз дер. Жас тар ды отан-
сүй гіш тік ке жə не олар дың бойын да Отан ал дын да ғы жауап кер ші лік се зі мін тəр би-
елей сіз дер. Бiз Сiз дер дi əр дайым мақ тан ете мiз, құр мет тұ та мыз, ер лiк те рi ңiз ге тағ зым 
етiп, ба сы мыз ды иемiз. Сіз дер ге зор ден са улық, ұзақ өмір жə не ба қыт ті лей мін! Ме ре-
ке ле рі ңіз бен, қым бат ты ар да гер лер, тыл ең бек кер ле рі!
Ұлы Же ңіс кү ні мен бар ша оқы ту шы лар мен қыз мет кер лер ді, сту дент тер ді құт тық-

тай мын! Бар ша ңыз ға ашық ас пан, бей біт ші лік, та быс ті лей мін.

АКА ДЕ МИК Е. А. Б	 КЕ ТОВ АТЫН ДА �Ы �А РА �АН ДЫ МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК УНИ ВЕР СИ ТЕ ТІ НІ� РЕК ТО РЫ ПРО ФЕС СОР Е.�. К	 БЕ ЕВ

Поз драв ляю вас с Днем По бе ды! По бе да в Ве ли кой Оте че ствен ной вой не — под виг 
и сла ва на ше го на ро да. Праз дник Ве ли кой По бе ды всег да бу дет сим во лом ве ли чия и 
си лы ду ха на ше го на ро да, его го тов нос ти к за щи те Ро ди ны и ак тив ной дея тель нос ти 
во имя ее воз рож де ния и проц ве та ния.
Мы свя то чтим па мять о тех, кто не вер нул ся с по лей сра же ний, про яв ля ем за бо ту 

о ны не жи ву щих фрон то ви ках и тех, кто тру дил ся в это тя же лое вре мя в ты лу, приб-
ли жая по бе ду.
Со сло ва ми глу бо ко го ува же ния я об ра ща юсь к на шим ве те ра нам и тру же ни кам 

ты ла, мно го лет про ра бо тав шим в Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те. 
На ва шем при ме ре бы ло вос пи та но не од но по ко ле ние сту ден тов. Нес мот ря на прек-
лон ный воз раст, вы про дол жа ете пе ре да вать бо га тый жиз нен ный опыт тем, ко му еще 
толь ко пред сто ит стро ить дос той ное бу ду щее на шей стра ны. Вы учи те мо ло дежь лю-
бить род ную зем лю и вос пи ты ва ете чув ство от вет ствен нос ти за на ше Оте че ство. Спа-
си бо за на шу мир ную жизнь, за на ших де тей и вну ков, за их счастье! Здо ровья вам, 
дол го ле тия и бла го по лу чия! С праз дни ком, до ро гие ве те ра ны и тру же ни ки ты ла!
Поз драв ляю с ве ли ким праз дни ком По бе ды всех пре по да ва те лей, сот руд ни ков и 

сту ден тов. Же лаю всем ми ра, проц ве та ния, ус пе хов!

РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА ПРОФЕССОР Е. К. КУБЕЕВ

Ер есімі ел есінде!Ер есімі ел есінде!
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Мир молодежи К�ш — бірлікте

Иə, мы на өмір кім дер ді жы ла тып, кім дер ді 
күл дір ме ген. Бі ре удің ба сы на зауал кү нін төн ді ріп, 
қай ғы құ шақ та тып жы лат са, бі ре улер ге ты ма ғын 
ал шы ки гі зіп, ал шаң дай бас қы зып, өмір дің қыл 
жо лы нан қылп ет кіз бей өт кі зіп жа тыр. Ал мы нау 
сы нап тай сыр ғып, жыл жып өт кен өмі рін де еш бір 
із-де рек сіз кет кен жан дар қан ша ма? Өл мес атын 
өмір дің бе ті не кес те леп, қа зір гі күн ге дейін ха лық 
жү ре гі нен өш пе ген жан дар қан ша ма?..
Ұлы фи ло соф Де карт «Жап пай фи ло со фи-

ялық ой ла умен шұ ғыл дан ған ха лық қа на бі-
лім ді лік ке, ци ви ли за ция ға же те ді. Сон дық тан 
шы найы фи ло соф та ры бар мем ле кет ға на на ғыз 
игі лік ке қол жет кіз ген мем ле кет» де мей ме? Иə, 
біз сол үшін де ке ше гі өт кен ата-ба ба лар мен бү-
гін гі бо ла шақ ұр пақ ара сын да ама нат ар қа лап 
«ал дың ғы ға мұ ра гер, кейін гі ге бұй да гер» бо ла-
тын бас ты жауап кер ші лік те тұр мыз. Ен де ше біз 
ұлық тай тын фи ло соф, фи ло со фи ялық та ғы лым-
дар, ру ха ни ят тар қай да жа тыр?..

Біз дің та рих ұлы лар дан, ұлы құн ды лық тар-
дан кен де емес. Бі рақ бү гін гі жас ұр пақ тар дың 
ба сы мы ру ха ни дағ да рыс та. Са на мыз ды ба тыс 
жа улап жа тыр. Өз ге ел ге елік теу мен ер кін су ден 
то быр қа лып та су да. Жа һан да ну за ма нын да ғы са-
ясат қо ғам ға көп жа ңа құ бы лыс тар əкел ді. Жа ңа 
ғы лым, тех но ло ги ялар дың қар қын ды да муы, ақ-
па рат құ рал да ры ның ле гі, те ле ди дар, ин тер нет-
тің кө беюі жас ұр пақ ты ата-ана ның қа да ға лауына 
тəн ті ет пе ді. Ақ па рат тың ер кін ді гі мен ақ ша би-
леп тұр ған за ман да ұлт тық пси хо ло ги ямыз бұ зы-
лып, та ри хи, са яси, эти ка лық бей не ле рі міз жа сы-
ры на бас та ған дай.

Иə, ұлт тық ру ха ни яты нан, мə де ни еті нен ай-
рыл ған ха лық тың қан дай жа па лы бо дан өмір ке-
ше ті ні ай тпа сақ та бел гі лі. Сол үшін де біз бү гін 
са на мыз ды ұлт тық пси хо ло ги ямыз ға тəн има ни 
тə лім-тəр би еге бұ рып, бауыр мал, жо март, қо на-
ғу ар, дар хан кө ңіл де гі асыл ха лық тың жыр ты сын 
жыр ту ымыз ке рек. Бар бай лық тың, қа дір-қым ба-
тын же те тү сі не ал май, өз ге ел ге елік те уден түк 
бі ті ре ал май мыз. Қай та олар ға өзі міз дің шын 
мə нін де гі ба ба мұ ра ла рын, тағ лым да рын жет кі зе 
ал сақ, біз ге сол ар тық, сол қуа ныш. Қан дай да бір 
ұлы тұл ға ла ры мыз, құн ды ту ын ды ла ры мыз бар. 
Қай сы бі рін ай тайын, əл-Фа ра би ден бас тайын. 
Ғұ ла ма: «Адам ға ең бі рін ші бі лім емес, тəр бие ке-
рек. Он сыз бе ріл ген бі лім — адам зат тың қас жауы. 
Ол ке ле шек те оның бар лық өмі рі не апат əке ле ді» 
дей ді. Бұл ұр пақ қа мы, бо ла шақ жас тың пси хо-
ло ги ясын, із гі бі лі мін тек ті лік ке тар ту, ха лық тың 
игі лі гі не жа ра ту да ғы көр кем ка те го рия. «Қа таң 
тəр тіп бол майын ша, жүйе лі бі лім бол май ды» деп 
ай қын көр се те ді. Ал, Абай əле мі — қыр мен сыр-
ға то лы. Қа ра тү нек на дан дық жай ла ған, фе одал-
дық үс тем тап тар тар тыс та ры қа тай ған, ру лық 
би лік, оз быр лық ты мей лін ше əш кер лей ді. Хал қы 
үшін жү ре гі мұң-қа пы лыс тың шек пе нін жа мы-
лып, шер-құ са сын ақ қа ғаз ға та мы зып, қа раң ғы 
қа пы рық ор та ға бір жа рық сəу ле із дей ді. Де мек, 
əл-Фа ра би, Абай сын ды қан ша ма ұлы тұл ға ла ры-
мыз дың ең бек те рін де бү гін гі за ма на проб ле ма-
ла ры, от ба сы, ба ла тəр би есі, ер-əйел тең ді гі, дін, 
тіл, салт-дəс түр, өнер-бі лім, ең бек, қо ғам дық қа-
рым-қа ты нас тар да бол сын бар лық жа ғы нан өре-
сі би ік, өрі сі кең, өмір шең дік си па ты мол көр кем 

ту ын ды лар қал ды рып кет ке ні анық қой. «Бас кес-
пек бол са да, тіл кес пек жоқ» дей ді да на хал қым. 
Ащы шын дық ты ай тпас қа ша ра жоқ. Ин тер нет, 
аген тпен алыс қан ұр пақ əде би ет ке қа рау ға мұр-
ша сы жоқ, кі тап оқу дан су ынып ба ра ды. Əде би еті 
жоқ тың мə де ни еті жұ таң, ті лі мү кіс.

Тіл — ұлт тың жү ре гі. Ті лі бар дың үні бар, үні 
бар дың тір лі гі үс тем. Əне, со лар тəуел сіз еге мен елі-
міз дің ті ре гі. Тіл өр ке ни еті міз дің мəйе гі емес пе? Егер 
тіл, дін, ді лің нің бə рі шұ бар бол са, ас қақ, абы рой лы, 
ай сберг ел мін деп мақ та ну дың жө ні қан ша?..

Бе ре ке міз ді, бі лі мі міз ді би ік те тейік! Кі тап 
оқи ық! Кі тап — үн сіз ұс таз, ақы лы на ақы сұ ра-
май тын асыл қа зы на. «Кі тап — бі лім бұ ла ғы, бі-
лім — өмір шы ра ғы» дей ді ұлы лар. Оқу шы лар 
мен сту дент тер ға на кі тап оқу ға мін дет ті емес. 
Жал пы дүйім ха лық, əр бір от ба сы, əр бір же ке 
аза мат кі тап оқу ды бір ма ңыз ды бо ры шы ре тін де 
са на ға түюі ти іс. Мы на бір тағ лым там шы ла ры-
на ой жү гір те қа райық шы: «Ата-ана лар ба ла ла-
ры ның дұ рыс тəр би есі үшін кі тап оқы ма са бол-
май ды. Ба ла лар əке-ше ше сі нің қа дір-қым ба тын 
бі лу үшін кі тап оқы ма са бол май ды. Əйел дер 
күйеуінің, күйеуі əйе лі нің ал дын да ғы мін дет те-
рін то лық ат қа ру үшін кі тап оқы ма са бол май ды, 
мұ ға лім шə кірт те рі не та ғы лым бе ру үшін кі тап 
оқы ма са бол май ды. Бас шы лар өз қол ас тын да-
ғы ла ры ның оба лы на қал мау үшін кі тап оқы ма са 
бол май ды, ме шіт иман да ры мұ сыл ман жа ма ға-
ты ның иман-аху алы на жауап ты лы ғын дұ рыс се-
зі нуі үшін кі тап оқы ма са бол май ды. Ға лым дар да 
бү гін гі қо ғам ның ру ха ни дерт те рі не дауа та буы 
үшін кі тап оқы ма са бол май ды» дей ді. Ал, Пай-
ғам ба ры мыз (с.ғ. с) «Бе сік тен бейіт ке дейін бі лім 
үй ре нің дер» де ген. Бұл бі лім, əри не, адам ды ба-
қыт қа же те лей тін, өмі рі ңе нұр лы жол ды сіл тей-

тін, иман-иба ға, ақи қат қа то лы, ха лық қа пай да сы 
ти ер, өнер-бі лім еке ні ай дан анық.

Ен де ше, жас ұр пақ та ры мыз дың тə лім-тəр би-
есін де иман шарт, мі нез-құ лық, бейім ді лік, қы зы-
ғу шы лық қа бі лет те рін жан дан ды рып, мейі рім-
ді лік пен із гі лік ті жақ тай тын, адал дық пен шын-
шыл дық ты із дей тін, бо рыш пен мін де тін айы ра 
ала тын, отан сүй гіш, ама нат шыл ар на лар ға бет 
бұр ғы зу ымыз ти іс.
Əри не, іл ге рі да мы ған ел дер дің қауым дас-

ты ғы на қа дам ба су үшін ба ба ру хын бай рақ ету 
ке рек. Ба ға лы бай лық, аса құн ды лық та ры мыз 
ке ше гі та рих қат па рын да. Ала са пы ран, ақ та-
бан- шұ бы рын ды, ашар шы лық, отар лық жай ла-
ған сол бір за ман да да қай сар ха лық тың ұлт тық 
пси хо ло ги ясы үс тем, ар ман-ті ле гі өш пе ген. Сан 
үрей лі со ғыс тар мен жел тоқ сан ның ыз ғы ры ғын-
да өт кен ба тыл жан дар біз ге ба қыт сый ла ды. Бү-
гін гі қа зақ кө гін де гі нұр лы күн, бей біт ші лік со-
лар дың же ңі сі нің же мі сі. Салт-са на, əдет-ғұ рып, 
дін, тіл, мə де ни ет, əде би ет бə рі де ба ба дан ке ле 
жат қан мұ ра ғат, па ра сат ты ха лық тың жау һа ры. 
Біз ге «Абы лай», «Абай», «Əли хан» рух та ры, на-
мыс пен же ңіс қа жет. Бү гін гі еге мен елі міз дің бо-
ла ша ғы үшін əр бір аза мат қа бұл па рыз, ама нат.

Ис лам ғұ ла ма ла ры ай та ды: «Уақыт қы лыш 
тə різ дес, сен оны кес пе сең, ол се ні ке се ді». Рас-ау, 
өмір өл шеуіші уақыт тың зы мы рап тез-тез өтіп 
жат қа ны тіп ті қор қы ныш ты. Уақыт тың, ден са-
улық тың қа ді рін тү сі ніп қар ма нып қал, ағайын! 
Ал ла ның адал ырыз ды ғы мен амал да рын ұмы-
тып қал ма! Тіл деп те бі ре ніп, ел деп емі ре ніп, ер-
ші гі міз ді тү зеп ер тең гі күн дер ге Ал лаһ тың нұр-
лы жо лы мен, ба ба ру хы мен нық қа дам ба сайық!

�. Н,СІП�АН, �АРМУ СТУДЕНТІ

Бұ рын ха лы қа ра лық ын ты мақ кү ні бо лып 
той ла нып кел ген 1 ма мыр ме ре ке сі Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы тəуел сіз дік ал ған нан бе рі жыл сайын 
ата лып өті ле ді. Бү гін де ол Қа зақ стан хал қы ның 
бір лі гі кү ні деп ата ла ды. 1 ма мыр Қа зақ стан дық-
тар үшін та ту лық пен дос тық ме ре ке сі ре тін де қа-
лып тас ты. Се бе бі Қа зақ стан кө пұлт ты мем ле кет. 
Елі міз де гі қол жет кіз ген та быс тар осы ха лық тар 
дос ты ғы мен ты ғыз бай ла ныс ты. Арис то тель ке-
зін де: «Дос тық тың тү бін де сый лас тық жа та ды» 
де ген бол са, Сок рат: «Адам дар дың дос тық сыз қа-
рым-қа ты на сы түк ке тұр ғы сыз» де ген. Ше тел дік-
тер біз ді ауыз бір ші лі гі жə не ын ты ма ғы жа рас қан 
ел деп та ны са екен… Осы бір лік аясын да елі міз 
да мып өсу ге тал пы ныс үс тін де. Бү кіл дү ни ежү зі 
қы зы ға да, қыз ға на да қа рай тын, тіп ті ын ты ма ғы-

мыз дан үл гі ала тын мем ле кет ке ай нал дық. Бү кіл 
қа зақ стан дық тар мен бір ге Қа ра ған ды об лы сы ның 
да хал қы ма мы ра жай ме ре ке ні асы ға кү те ді. Біз 
об лыс тұр ғын да ры мен қо нақ та рын ме ре ке мен 
құт тық тап, ты ныш тық ор на ған елі міз дің даң қын 
асы ра тү сейік, дос ты ғы мыз одан əрі ны ғая бер-
сін де гі міз ке ле ді. Иə, дос тық қа ша қы ра үн дей-
тін осы ме ре ке нің та ри хы на үңі ліп кө рейік. Əр 
нəр се ні та нып-бі лу үшін оның əуелі та ри хы мен 
та ныс бо лу ке рек. Бұл ме ре ке ні тəуел сіз дік ал ған-
ға дейін елі міз ке ңес үкі ме ті нің құ ра мын да жү ріп, 
ын ты мақ кү ні деп той ла ды. Кім дер дің ын ты мақ 
кү ні, ең бек ші лер дің ын ты мақ кү ні деп. Ал бұл 
ме ре ке əуел бас та қай дан шық ты екен? Со нау ХІХ 
ға сыр аяғы мен ХХ ға сыр дың ор та ше ні не дейін 
əлем «фа шиз мнің» қам шы сы нан та лай соқ қы ал-
ға ны мə лім. Фа шис тер қол ас тын да ғы қар сы ла су-
ға жа рам сыз ты ныш жат қан ел ді қа ра жұ мыс қа 
са лып, та лай азап, қи ын шы лық тар дың қа мы тын 
бас та ры на ки гіз ді. Мі не, сол ең бек ші ха лық, бы-
лай қа ра сақ, фа шизм құл да ры, тұт қын да ры осы 
1 ма мыр кү ні жи на лып осы ме ре ке ні өз де рін ше 
той-ду ман қы лып өт кі зу ді дəс түр ге ай нал дыр ған. 
Бер тін ке ле КСРО ел де рі не бұл ме ре ке үл гі бо-
лып, ме ре ке ре тін де той ла на бас та ған.

Тəуел сіз ді гі міз дің тұл па ры ауыз дық тан бо сай 
са ла бұл ме ре ке ні ең бек ші лер дің емес, Қа зақ стан 
ха лық та ры ның дос тық, бір лік кү ні деп өз герт ті. 
Бұ лай өз гер туі нің де са ры ны бар. Ол са рын не 
дей ді? Əр та рап қа бо сып кет кен қа зақ бауыр-
ла ры мыз көк ту дың ас тын да бі рі гіп, өз ге де ұлт 
өкіл де рі мен дос тық ты кү шей тсін де ген са рын. 
Əри не, əлем мұ ны бай қа май қал май ды. Бай қай-
ды, бай қай ды да ба сын шай қай ды. Хал қы мыз дың 
мұн ша қо нақ жай лы лы ғы на, сырт көз бен қа ра сақ 
елі міз өте та ту-тəт ті өмір ке шу де. Ала қай, өз қа-
за ғым өзі не де дос… Жо, дос емес екен. Ер те қу-
ан дым.
Ай тар ойым ның күрт бас қа та қы рып қа 

ауысып отыр ға нын өзім де бай қап отыр мын. Ме-
нің ай та рым, со ғыс сыз бей біт за ман да да елі міз де 
мыл тық сыз май дан бі тер емес. «Отан от ба сы нан 
бас та ла ды» де ме уші ме еді қа зақ. Елін да мы ту ға 
ен ді қа нат та нып ке ле жат қан та лай та лант, арын-
дап ке ле жат қан тұл ға лар ды аяғы нан ша лып, жо-
ға ры өр ме леп ба ра жат са, ба ла ғы на жар ма сып, 
күн дес тік тің көк аты на мін ге сіп жүр ге ні. Та рих 
куə емес пе со ның бə рі не. Қу ғын-сүр гін құр ба-
ны на ай нал ған нар тұл ға ла ры мыз бен та лай боз-
дақ та ры мыз ды ұс тап бер ген өзі міз дің қа зақ емес 

пе? Сон да не үшін ұс тап бе ре ді? Əри не, кө ре ал-
ма ушы лық. Қан ша ма рет Құ ла гер ле рі міз дің қақ 
маң дайы на ай бал та жарқ етіп ти ді. Ал со нау Ма-
хам бет тің ба сын ал ған кім, ұлы Абай ды са ба ған 
кім, Сə кен, Мағ жан, Əли хан дар ды ит жек кен ге 
ай дат қан кім, əри не, өз қа за ғым та ғы да. Се бе бі 
біз бір-бі рі міз ді кө ре ал май күн дей міз. Ал бұл 
не нің бел гі сі, бұл же ке қа рын мүд де сін ой ла удың 
кө рі ні сі. Өз қар нын ға на ой лап, ел мүд де сін тəрк 
ет кен аза мат тар елі міз ді тор ла са, қай да ғы да мы-
ған ел? Осын дай араз дық, алауыз дық тар қап та-
мас үшін 1 ма мыр ме ре ке сін күн тіз бе ге іл ді. Бұл 
ме ре ке нің мақ са ты — бір ша ңы рақ ас тын да ғы 
бар ша ұлт, оның ішін де күн дес тік тің көк аты мен 
көк пар тар тқан қа за ғым ның алауыз ды ғын өші-
ру үшін. 1995 жыл дан бас тап бұл ме ре ке ні рес-
ми түр де тір ке ді. Се бе бі мем ле кет хал қы на дос-
тық, ымы ра қа жет. Дос тық тың оты маз дап тұр са, 
алын бас қа мал жоқ. Та ғы да та рих қа жү гін сек, та-
лай мем ле кет іш кі араз дық тан құ ла ды емес пе? 
Ал біз дей жас мем ле кет ке құ рыл май жа тып тен-
ті реу ке рек емес. Ал ла ға тəу бə, əзір ге оның иісі де 
се зіл мей ді. Əри не, осы ме ре ке нің де үл кен үле сі 
бар. «Бі рің ді, қа зақ, бі рің дос, Көр ме сең іс тің бə рі 
бос» деп да на Абай ай тқан. Иə, дос ты ғы мыз ны-
ғая бер сін! Қой үс ті не боз тор ғай жұ мыр тқа ла ған 
за ман елі міз ге ор най бер сін!

Е. ЕРМА�АМБЕТОВ

Мы нау ап пақ дү ни ені са ғы на, сар ғая тос қан 
жан дар да қан ша ма… Бо за мық түн нің құ ша ғын-
да ас пан нан құ ла ған ақ ұл па қы ла улар ұшып 
жүр ген сан сыз пе ріш те лер дей кө зі ме елес тей ді.

Қа ра жер дің үс тін де гі қи сын сыз қы лық тар мен 
қы ңыр мі нез ді лер дің бе тін жа сы ра ала тын пер де — 
қыс. Ол кір шік сіз, пəк. Шір кін, əлем ақ көр пе сін 
оран ған да адам ат ты пен де нің жү ре гі қа райып, 
ты ны сы та райып жа та бе руі жат кө рі нер. Тіп ті кір-
қо жа лақ, арам бо лып ап пақ көр пе ні жа мы лу — ол 
аран да ту шы лық, ол ар сыз дар дың қо лы нан ке ле-
тін іс. Ке шір, адам зат! Ақы лың ар тқан сайын қу 
боп ба ра сың, у боп ба ра сың. Жал ған дық ты сүйіп 
ақыр за ман ды жа қын да та мы сың? Əт тең, тас қо ғам 
пен де лер ді без бүй рек ете көр ме. Төрт мез гіл, күн, 
ай, жұл дыз бə рі де өз қа лы бын да ұлы мін де тін ат-
қа рып ке ле ді ғой. Жа лық қан емес, өз гер ген емес. 
Өз гер ген біз ға на мыз. Иə, біз ға на. Шір кін, қи ял-
ға ба там, қи ян дап ке тем. Қыс тың мұн таз дай, пəк 
бей не сі не қа рап ұқ сас тық із дей мін. Екі аяқ ты асыл 
адам зат тың өмі рі де сон дай кір шік сіз, адал, ай-
сберг рух шыл, тіл мен ді ні тү зу бол са ғой!.. Бі лем, 

қыс ты тым су ық дер сің. Бі рақ ол баз бі ре улер ге қа-
ра ған да əл де қай да жы лы, əл де қай да сұ лу… Ал тын 
күн нің ай ма ла ған нұ ры əлем ге ор тақ. Бі рақ мы нау 
қыс ор тақ емес, жер пле на та сы ның бар лық же рін-
де дер лік тей кө рі не бер мей ді. Ыс тық бел деу, эк-
ва тор ма ңын да ғы аудан дар осы бір əде мі мез гіл ді 
құ ша ғы на бір рет те қыс қан емес. Ап тап ыс тық тан 
шөл деп, сар ғай ған жан дар дың са на-се зі мі мы нау 
ап пақ дү ни еге қан ша ма зə ру, қан ша ма құш тар. 
Тұ нық ауа, ақ ұл па қар, əй нек мұз дар, ақ сүң гі ден 
ал қа мон шақ та ғын ған ағаш тар, ақ сəл де лі ас қар 
та улар, бəр-бə рі əсем кө ңіл ді кө зайым сəт тер дің 
көк жи егі не же те лей ді.

2009 жыл-ау дей мін, қы тай дың өмі рі қар түс-
пе ген бір же рі не жа рық тық жауып қал ған екен. 
Пай-пай, сон да ғы тұр ғын дар дың та ңыр қа ны сы 
мен қуа ны шын кө гіл дір эк ран ап та бойы көр сет-
кен ді. Адам өзін де жоқ нəр се ге қы зы ға ды, қыз ға-
на ды де лік. Ал біз бар дың қа дір-қа си етін тү сі не 
ал сақ игі. Ал ла ға шү кір, өт кен қыс та Алматы 
мен Астана қа ла ла рын да Ази ада спорт жа ры-
сын өт кі зіп, оқ бойы озып ал ды ға шық тық. Алаш 
ана мыз дың аруа ғы бір аунап, қуа нып қал ған 
сы ңай лы. Не ге же ңіс ал мас қа?! Атаң қа зақ қа ра 
бө кен нің те рі сін ті ліп, шаң ғы ның та ба ны на ті гіп 

қойып теп кен де та лай-та лай тік қап тал дар да қа-
ра ғай мүйіз ді бұ ғы лар мен азу лы бө рі лер ге ай қас 
аш қа ны анық. Иə, та ғы да «қан со нар да бүр кіт ші 
шы ға ды аң ға» де мек ші, қа за нат мі ніп, қы ран кө-
те ріп, та зы ер ткен са ят шы лық сəн ді өнер-ақ!

Ой, тəу бə, ба ла лық ты ұмы тып қай да ба рам? 
Қар дан ба ла жа сау, конь ки те бу, ша на сүй ре ту, 
тік бет тен құй ғы та тө мен сыр ға нау, бəр-бə рі де 
ба қыт ты, ба ла уса шақ та рым ның куə сі екен. Құр-
ғыр күн дер жы лыс тап жы рақ қа кет тің. Жа быр-
қау мын, жа ра лы мын, жы ла ған мын.
Дəл қа зір бі ре уле рі ңіз ба ла лық мі нез бен ма-

мы ра жай көк тем де гі на урыз ды асы ға аң сап жүр-
ген де рі ңіз кə міл. Ал көк тем ге ен ген сəт тер ден бас-
тап жаз дың жа зи ра лы күн де рін, шір кін, су ға мал-
ты сам, же міс-жи дек тер сем бе деп тол ға на сың да 
асы ға сың. Оған да то сыр қа май, əй, ал тын күз тез 
орал са ғой, құр ғыр же тіп ке ліп еді. Көп өт пей сап-
са ры жа пы рақ та ры үзі ле бас та ған да, са ғы ныш тар 
да зым-зия, қор қа сың да құ ла зи сың. Ен ді не ке рек, 
шөл деп, шар шап, са бы лып ке ліп ап пақ көр пе ні 
ора нып алып ты ныш бір ұй қы ға ба ту ке рек. Əт тең, 
адам ның алып ұш қан қи ял-се зі мі не же те тін бұл 
жал ған да жүй рік жоқ шы ғар. Сол қи ял ауыт қы-
тып, алас ұрып ал ға же те ле ген əл пет те уақыт пен 

жа ры сып, ақыл ға жар ма сып жа та ты ны хақ. Қи-
ял дап кө кем, қи ян дап же тем. Мен ап пақ дү ни ені 
сүйем. Мүм кін ол ап пақ құрт, ап пақ ай, ап пақ 
қыс, ап пақ ару, тіп ті ме нің соң ғы са пар да ғы ап пақ 
мəйі тім шы ғар… Су рет ші нің қыл қа ла мы нан та-
мып кет кен ап пақ бояулар мен Ал ла ның əмі рі мен 
ас пан нан са ула ған ақ үр пек қар лар əлем нің əл пе-
ті не ажар қо сып ақи қат ты, адал дық ты ай шық тап 
жа тыр-ау. Ол ме нің кір шік сіз мақ та ны шым.

Ап пақ дү ние алыс та ма шы! Сен жы рақ та саң 
ақ са май лы анам, ақ са қал ды атам, ақ ни ет ті аб-
зал дос та рым да алыс та ған дай, азай ған дай аб ды-
рап ке тем. Амал не, өт кін ші өмір мез гіл дей тін 
мер ген нің оғы нан еміс-еміс сұ лай мыз да жа та мыз. 
Əй, əсем қыз, ай та рым көп са ған. Жыл сайын са-
ғын ды рып, са был ды рып жү ріп біз бен бір-ақ рет 
қауыша сың. Ал пен де ле рің бір жыл да ры се ні мен 
мəң гі лік се рік те се ал май кет се, сен олар ды са ғы-
нар мы сың? Жо-жо-жоқ, бі лем бə рін емес өзің дей 
ап пақ, уыз дай пəк, адал, ақ кө ңіл, ашық-жар қын 
жан дар ды ға на са ғы на сың, із дей сің. Өй тке ні се ні, 
ме ні жа рат қан жа ра ту шы рəб бің нің ең жақ сы кө-
ре тін жа қы ны да осы ап пақ дү ние. Ап пақ дү ние…

АЛАШ СОЛТАН, �АРМУ СТУДЕНТІ

Ырыс алды — ынтыма#

Аппа# д�ние

Баба рухы — байра'ым
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Дни правовых знаний
С 5 по 19 ап ре ля 2012 го да 

биб ли оте кой бы ли ор га ни зо ва-
ны Дни пра во вой ин фор ма ции 
для про фес сор ско-пре по да ва-
тельско го сос та ва фа куль те тов. 
В со от вет ствии с прог рам мой 
бы ли про ве де ны биб ли ог ра фи-
чес кие об зо ры ос нов ных ис точ-
ни ков, из да ва емых в пе чат ном 
ви де и име ющих ся в фон дах 
биб ли оте ки. В них пуб ли ку ют ся 
все нор ма тив но-пра во вые ак ты, 
пред став ля ющие за ко но да тель-
ную ба зу Рес пуб ли ки Казахстан. 
Это 

«�а за� стан Рес пуб ли ка сы-
ны� Пре зи ден ті мен �а за�-
стан Рес пуб ли ка сы �кі ме ті ні� 
ак ті лер жи на �ы — Соб ра ние 
ак тов Пре зи ден та РК и Пра-
ви тель ства РК», «!кі мет бюл-
ле те ні — Пра ви тель ствен ный 
бюл ле тень», «�а за� стан Рес-
пуб ли ка сы ми нистрлік те рі мен 
ве дом ства ла ры ны� нор ма тив-
тік ак ті лер бюл ле те ні — Бюл-
ле тень нор ма тив ных ак тов 
ми нис терств и ве домств РК», 
«Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ті ні� 
жар шы сы — Ве до мос ти Пар-
ла мен та РК», «Юри ди чес кая 
га зе та» и дру гие. Бы ли пред-
став ле ны из да ния, в ко то рых 
да ет ся ком мен та рий к но вым 
за ко но да тель ным ак там — это 
жур на лы «За�», «За� гер», «За� 
ж/ не за ман». Те ку щие за ко но-
да тель ные ак ты пуб ли ку ют ся в 
рес пуб ли кан ских и об лас тных 
га зе тах «Еге мен �а за� стан», 
«Ка зах стан ская прав да», « За� 
га зе ті», «Ор та лы� �а за� стан», 
«Ин дус три аль ная Ка ра ган да». 
Пре по да ва те лям да ны разъ яс-
не ния, в ка ких чи таль ных за лах 
биб ли оте ки эти из да ния со би-
ра ют ся. Учас тни кам Дней пра-
во вой ин фор ма ции с по мощью 
ин те рак тив но го обо ру до ва ния 
бы ли пред став ле ны ба зы дан ных 
«За�» и «Па раг раф», дос туп к ко-
то рым уни вер си тет по лу ча ет по 
под пис ке. Пре по да ва те лям да ны 
кон суль та ции по по ис ку но вых 
или рет рос пек тив ных нор ма тив-
но-пра во вых ак тов в этих ба зах 
дан ных.

Сот руд ни ки биб ли оте ки про-
ин фор ми ро ва ли пре по да ва те-
лей о воз мож нос тях пра во во го 
пор та ла сай та КарГУ (http://pra-
vo.ksu.kz), на ко то ром пред став-
ле ны дей ству ющие нор ма тив-
но-пра во вые ак ты РК в об лас ти 
об ра зо ва ния, на уки и мо ло деж-
ной по ли ти ки. Ин фор ма ция на 
пор та ле да на на ка зах ском и 
рус ском язы ках, ак ту али зи ру ет-
ся по ме ре вы хо да в свет но вых 
за ко но да тель ных ак тов РК.

В биб ли оте ке под го тов лен 
ре ко мен да тель ный биб ли ог ра-
фи чес кий спи сок ли те ра ту ры 
«�8 �ы� ты� сауат ты лы�: жем-
�ор лы� сыз бі лім бе ру — Пра во-
вая гра мот ность: об ра зо ва ние 
без кор руп ции». Он так же ре ко-
мен до ван ППС фа куль те тов. Для 
обес пе че ния дос туп нос ти спи сок 
раз ме щен на сай те биб ли оте ки 
и име ет ся во всех чи таль ных за-
лах, вклю чая об ще жи тия. В спис-
ке соб ра ны пуб ли ка ции пос лед-
них лет по ан ти кор руп ци он ной 
ра бо те в Ка зах ста не, в том чис ле 
в об лас ти об ра зо ва ния и на уки. 
В чи таль ных за лах офор мле ны 
те ма ти чес кие пол ки «Пра во вые 
зна ния — путь к ус пе ху».

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

День единства народа Казахстана — 
всегда особый праздник для студентов 
и преподавателей КарГУ.

В университете учатся студенты многих на-
циональностей, они бережно относятся к тра-
дициям и языку своего народа, уважают куль-
туру и историю. С целью укрепления межна-
ционального согласия в студенческой среде 
в нашем вузе функционирует межнациональ-
ный культурный центр, который объединяет 
представителей студенчества 36 националь-
ностей. В центре сейчас зарегистрировано 
более 300 человек. Они изучают культуру, 
традиции и историю народов Казахстана. По-
могают им в этом Малая ассамблея народа 
Казахстана и культурные центры, действую-
щие в регионе. А яркой презентацией их сов-
местной деятельности является ежегодный 
Фестиваль народного творчества «Укрепляя 
единство — обретаем силу!» В творческой про-

грамме фестиваля показывают национальные 
обычаи и культурные традиции народов, про-
живающих на территории Казахстана. Фести-
валь проходит в формате четырех конкурсов: 
визитная карточка как презентация коман-
ды, «поликультурный эрудит», где команды 
отвечают на вопросы, связанные с историей 
и культурой выбранного ими народа, театра-
лизация национального обычая и, конечно, 
самый вкусный конкурс — презентация наци-
онального блюда. Этот фестиваль поддержи-
вают Малая ассамблея и культурные центры.
Еще одним подарком к Дню единства ста-

нет юбилейный концерт народного ансамбля 
«Жаркын». Этот хо ре ог ра фи чес кий кол лек тив, 
ко то рый яв ля ет ся ук ра ше ни ем мно гих ме-
роп ри ятий как уни вер си тет ско го, так и меж-
ду на род но го мас шта ба, был соз дан в 1977 го ду 
на ба зе Ка ра ган дин ско го уни вер си те та. Целью 
его соз да ния ста ла про па ган да са мо быт но го 
ис кус ства ка зах ско го на ци ональ но го тан ца, 

а глав ной за да чей — при об ще ние сту ден чес-
кой мо ло де жи к дос ти же ни ям оте че ствен ной 
и ми ро вой ху до же ствен ной куль ту ры.
Но сегодня в ре пер ту аре кол лек ти ва — 

и ка зах ские тан цы, и тан цы на ро дов Вос то ка 
и Азии, и сов ре мен ные хо ре ог ра фи чес кие 
ком по зи ции. Бес смен ны ми ру ко во ди те ля ми 
ан сам бля яв ля ют ся Му ка то ва К. А. и Ма ке но-
ва А. Б.
За раз ви тие и про па ган ду хо ре ог ра фи чес-

ко го ис кус ства, ак тив ное учас тие в куль тур-
ной жиз ни го ро да, об лас ти, рес пуб ли ки кол-
лек ти ву в 1997 го ду прис во ено гор дое зва ние 
на род но го.
Се год ня на род ный ан самбль тан ца «Жар-

кын» — по бе ди тель мно гих прес тиж ных 
кон кур сов и об ла да тель вы со ких наг рад: ла-
уре ат рес пуб ли кан ских и меж ду на род ных 
кон кур сов, фес ти ва лей на род но го твор че ства 
Казахстана, Рос сии, Тур кме нии, Уз бе кис та на, 
Тад жи кис та на, Тур ции, об ла да тель I пре мии 
Меж ду на род но го фес ти ва ля твор чес кой мо-
ло де жи «Ша быт», ла уре ат ІІ Рес пуб ли кан-
ско го кон кур са ка зах ско го тан ца им. Ш. Жи-
ен ку ло вой, VI Меж ду на род но го фес ти ва ля 
сту ден тов стран Сре ди зем но морья в Тур ции, 
XXI Меж ду на род но го фес ти ва ля сту ден чес-
кой мо ло де жи (Орен бург, Россия), ре ги ональ-
ных и рес пуб ли кан ских фес ти ва лей сту ден тов, 
учас тник прог рамм Дней куль ту ры Рес пуб ли-
ки Казахстан в стра нах за ру бежья. Ан самбль 
«Жар кын» про дол жа ет и раз ви ва ет луч шие 
тра ди ции хо ре ог ра фи чес ко го ис кус ства. И от-
чет ный юби лей ный кон церт, пос вя щен ный 
35-ле тию кол лек ти ва и под во дя щий ито ги 
его мно го лет ней ус пеш ной дея тель нос ти, — 
луч шее то му под твер жде ние. 

СОБ. ИНФ.

В ка би не те ис то рии ис кус ства на про-
фес си ональ но-ху до же ствен ном фа куль те-
те КарГУ прош ла не обыч ная твор чес кая 
встре ча — с ре ли ги оз ным ис кус ством, ду-
хов ным и нрав ствен ным. Сту ден ты по лу чи-
ли воз мож ность уви деть ико ну не взгля дом 
ис кус ство ве да, а гла за ми ее соз да те ля, к то-
му же че ло ве ка ре ли ги оз но го — ху дож ни ка 
Алек сан дра Па цю ры.

О ху дож ни ке: Па цю ра Алек сандр Ан то но вич 
яв ля ет ся чле ном Со юза ху дож ни ков РК (1997). Он 
ро дил ся в Ка ра ган де, в 1987 го ду окон чил ху до же-
ствен ное учи ли ще им. К. Са виц ко го в Пен зе, а в 
1996 го ду — ху до же ствен но-гра фи чес кий фа куль-
тет КарГУ им. Бу ке то ва.
Те ма ти ка твор че ства А. Па цю ры се ман ти-

чес ки слож на, хо тя и зна ко ма мно гим: он пи-
шет про из ве де ния, ос но ван ные на хрис ти ан-
ской ми фо ло гии, ко то рой да ет соб ствен ную 
трак тов ку, соз вуч ную сов ре мен нос ти. Ха рак-
тер на для его сю же ти ки и ма не ра пись ма, бе-
ру щая на ча ло в ико но пис ной тра ди ции с ее 
осо бой ме рой сти ли за ции и од нов ре мен ным 
стрем ле ни ем к пол но те пе ре да чи всех ню ан сов 
ви ди мо го ми ра. Та кой под ход де ла ет по лот на 
праз днич но на ряд ны ми, де ко ра тив но вы ра зи-
тель ны ми.
По ми мо спе ци аль ных тем сту ден ты ху-

до же ствен но-ди зай нер ских спе ци аль нос тей 
зат ро ну ли в раз го во ре с ху дож ни ком веч ные 
воп ро сы — связь ис то рии, ре ли гии, жиз ни и 
та лан та, проб ле му ве ры и меч ты и, ес те ствен-
но, по ис ков смыс ла жиз ни.
Алек сандр Па цю ра рас ска зал, как он при-

шел к ико но пи си, рас крыл не ма ло про фес-
си ональ ных сек ре тов. «Он по ве дал нам, что 
ико на яв ля ет ся уни каль ным яв ле ни ем в изоб-
ра зи тель ном ис кус стве. Это не кар ти на — 
изоб ра же ние на ико не не име ет ана ло гов в 
жи вом ми ре. За хо те лось по боль ше уз нать об 
этом яв ле нии»,— приз на ет ся од на из сту ден-
ток, В. Пеш ко ва. А. Ба ра нов от ме ча ет: «В ико-
не ин те рес на ком по зи ция, «вы хо дя щая» за 
рам ки кар ти ны, вов ле ка ющая зри те ля». «Я 
мно го уз нал об ико но пи си, о тех ни чес кой и 

пси хо ло ги чес кой сто ро не это го ви да и жан ра 
ис кус ства. Мне дав но бы ло ин те рес но уз нать о 
так на зы ва емой ре ли ги оз ной жи во пи си, о том, 
что дви жет ру кой мас те ра-ико но пис ца, что 
дол жен по чув ство вать мо ля щий ся или прос то 
зри тель. Я как ре ли ги оз ный че ло век смог на-
ибо лее пол но поз нать фи ло со фию это го ви да 
ис кус ства» — это от зыв о встре че Д. Фи ли мо-
но ва. «Хо тя я и му суль ма нин, бы ло очень поз-
на ва тель но слу шать рас сказ ху дож ни ка о хрис-
ти ан стве. Во мно гих мо мен тах я пол ностью 
сог ла сен с А. Па цю рой»,— от зы ва ет ся О. Даль-
бер ге нов.
Ху дож ник выс ка зал мысль о том, что по-

нять цен ность сво ей куль ту ры мож но, толь ко 
«по бы вав в чу жой куль ту ре», и сту ден ты отоз-
ва лись: да, это так. Алек сандр Па цю ра не стал 
из ла гать свою би ог ра фию, но рас ска зал о том, 
как сам уви дел ико ну в пер вый раз: «с глаз буд-
то спа ла ро зо вая пе ле на». То же слу чи лось и с 
не ко то ры ми учас тни ка ми этой встре чи. Нап-
ри мер, те, кто хо дил в храм на служ бу, те перь 
уви дят не ха отич ное, а стро го про ду ман ное 
рас по ло же ние икон. Ре бя та от кры ли для се бя 
но вый вид ис кус ства.
Встре ча выш ла да ле ко за рам ки раз го во ра 

о спе ци аль нос ти. И все сту ден ты от ме ча ют не-
на вяз чи вость сво его стар ше го со бе сед ни ка, его 
тер пи мость к раз лич ным взгля дам и ве ро ва ни-
ям. Толь ко бла го да ря это му бе се да сло жи лась 
и за пом нит ся на дол го — это то же еди ног лас-
ный от зыв бу ду щих ди зай не ров. «Я от ме ти ла 
для се бя, что на лю бой воп рос, ка кой бы ни 
проз ву чал в ауди то рии, А. Па цю ра мог от ве-
тить без зат руд не ний: о цер кви, та лан те, проб-
ле ме вы бо ра, це ли, ми ро воз зре нии. Чув ство-
ва лись не кое теп ло и не кий свет, ко то рый ис-
хо дит от Алек сан дра Ан то но ви ча. Ес те ствен но, 
че ло век, ко то рый пи шет ико ны, не мо жет быть 
дру гим»,— де ла ет вы вод А. По та по ва.
С са мо го на ча ла ху дож ник пред ло жил сво-

им юным со бе сед ни кам не обыч ную фор му 
раз го во ра — бе се да-срав не ние. Срав ни вая ико-
ну и ре алис ти чес кую кар ти ну, ре бя та глуб же 
поз на ли их осо бен нос ти. «В ико не зри тель — 
часть ико ны, а кар ти на — это ок но в ре аль ный 

мир»,— де лит ся впе чат ле ни ями У. Умур за ко-
ва.
Го во ря о те ории ико ны, ху дож ник до пол-

нял ее кон крет ны ми при ме ра ми из биб лей-
ской ис то рии. По это му встре ча ока за лась по-
учи тель ной не толь ко с точ ки зре ния ис кус-
ство ве де ния, изу че ния ико но пи си, но так же с 
точ ки зре ния фи ло со фии. И это очень важ но 
для мо ло дых лю дей, пе ре жи ва ющих пе ри од 
фор ми ро ва ния и раз ви тия.
По ра зил сту ден тов взгляд ху дож ни ка на 

соз да ние ми ра: мир был сот во рен не ра ди че-
ло ве ка, это по да рок че ло ве ку, а смысл жиз ни — 
имен но са ма жизнь. Они по лу чи ли не ма ло 
на пут ствий: нель зя за ры вать в зем лю свой та-
лант; по мо гая дру гим, мы раз ви ва ем свой та-
лант; всег да нуж но твер до ве рить в ис пол не ние 
сво их же ла ний; нет пре де ла у меч ты. И пусть 
нем но го на ив но, за то как ис крен не зву чит оче-
ред ное приз на ние, на сей раз А. Ауба ки ро-
вой: «Сло ва А. Па цю ры — «пло хие и хо ро шие 
пос туп ки бу дут учи ты вать ся пос ле смер ти» — 
зас та ви ли ме ня за ду мать ся о том, что от ны не 
нуж но со вер шать толь ко хо ро шие пос туп ки».
Алек сандр Ан то но вич за кон чил эту не обык-

но вен ную встре чу сло ва ми:
— Меч тай те о мно гом, глав ное, по-нас то-

яще му, и ра но или поз дно меч ты ис пол ня ют-
ся, лишь бы в те бе бы ла ве ра. Меч тай те, и ва ши 
меч ты сбу дут ся, ко неч но, ес ли они доб рые.

ЛАРИСА ЗОЛОТАРЕВА, 
ИСКУССТВОВЕД, ПРОФЕССОР КАРГУ ИМ. Е. А. БУКЕТОВА

Навстречу Дню единства народа Казахстана

Искусство учит духовному согласию
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ЕЛАМАН ХАСЕН;ЛЫ,
�АРМУ СТУДЕНТІ

Екін ші дү ни ежү зі лік со ғыс та ри хы — Қа-
зақ стан дық та рих на ма ның кен же қал ған 
са ла сы. Ке ңес мем ле ке ті нің «кө зі ті рі сін де» 
рес ми би лік иде оло ги ясы не гі зін де тү сін ді-
ріл ген бұл со ғыс та ри хы біз үшін ба ла ма сыз 
та рих қа ай нал ға ны бел гі лі. Біз дің та рих шы-
ла ры мыз бұл та қы рып ты өз бе тін ше зерт-
теп, ұлт тық көз қа рас тұр ғы сы нан зер де лей 
бас тауы тəуел сіз дік ке зе ңі не тұс па-тұс ке ле-
ді. Бі рақ, қа зақ ұл ты мен қа зақ стан дық тар-
дың екін ші дү ни ежү зі лік со ғыс та ри хы на 
қа тыс ты ор тақ көз қа ра сын біл ді ре тін та ри-
хи ба ға əлі күн ге дейін бе рі ле қой ған жоқ.

1941-1945 жыл дар да ғы Ұлы Отан со ғы сы на 
1 мил ли он 370 мың ка зақ стан дық қа тыс ты. 1938-
1945 жыл да ры сол кез де гі Қа зақ стан хал қы ның 
1366 000 мың ада мы ар мия қа та ры на ша қы ры-
лып ты, яғ ни рес пу ли ка хал қы ның 21,2 пайы зы. 
Бұл көр сет кіш əлем дік тə жі ри бе де жо ғар ғы 
көр сет кіш бо лып та бы ла ды. Тіп ті, со ғыс тың 
не гіз гі ұйым дас ты ру шы сы бол ған фа шис тік 
Германия то таль дық мо би ли за ция жүр гіз ген 
кез дің өзін де əс ке ри іс ке 12 пайыз хал қын тарт-
қан екен. Со ғыс қа қа тыс қан 601011 мың қа зақ-
стан дық аза мат опат бол ған не ме се 11,2 пайы-
зы. Бұл ті зім де Аты рау об лы сы ның Ма хам бет 
ауда ны жə не Жам был об лы сы ның ал ты ауда ны 
тұр ғын да ры ның мə лі мет те рі жоқ. Осы көр-
сет кіш тер ге қа рап «қа зақ не ге көп өл ген?» де-
ген сауал ту ын дай ды. Бұл жайын да зерт те уші 
З. Те мір ға лиұ лы өз ойын бы лай біл ді ре ді: бі-
рін ші ден, со ғыс бас тал ған ал ғаш қы кез де қа зақ-
тар ды еш дайын дық сыз Се мей дің ет ком би на-
ты на сою ға ай да ған мал ға ұқ са тып, топ-то бы-
мен со ғыс май да ны на то пыр лат ты (сол кез де гі 
аудан да ғы əс ке ри ко мис са ри ат та қыз мет іс тей-
тін дер орыс ұл ты ның өкіл де рі бол ды). Екін-
ші ден, əсі ре се ауыл дық жер лер де ту ып-өс кен 
жас та ры мыз орыс ті лін біл мей тін дік тен орыс 
ко ман дир ле рі нің ко ман да сы на тү сін бе ді жə не 
əс ке ри дайын дық та ры жоқ тық тың сал да ры нан 
бос тан-бос қа арыс тан ның аузы на өз ер кі мен 
ба рып түс кен аң дар дай қы ры лып кет ті. Үшін-
ші ден, бая ғы пат ша за ма ны нан бой ла ры на сің-
ген өк тем дік пен офи цер лер қа зақ тар ды со ғыс-
тың ең ауыр, ең қи ын ше бі не жұм сап отыр ды. 
Төр тін ші ден, сол кез де гі ке ңес тік пат ри от тық 
иде оло ги ямен улан ған жас та ры мыз өл ген-ті-
ріл ген де рі не қа ра май, «Отан үшін, Ста лин 
үшін» деп бос тан-бос қа со ғыс құр бан да ры бо-
лып жат ты, — дей ді. Ав тор өз ойын əрі қа рай: 
«… біз дің қа зақ жауын гер ле рі нің со ғыс та көр-
сет кен ер лік те рі өз дə ре же сін де ба ға лан ды ма? 
Жоқ. Не ге? Пі кі рі міз дə лел ді бо лу үшін мы на 
фак ті лер ді ай та ке тейік», — деп тө мен де гі дей 
мы сал дар ды кел ті ре ді.

Бі рін ші факт. 1941 жы лы ди ви зия ко ман-
ди рі И. Пан фи лов кө зі ті рі сін де Бауыр жан 
Мо мы шұ лын Ле нин ор де ні мен ма ра пат тау-
ға ұсын ған бо ла тын-ды. Ал кор пус ко ман ди рі 
ге не рал И. Се реб ря ков 1942 жы лы Б. Мо мы ш-
ұлы на Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры ата ғын бе ру-
ді ұсын ған. Өкі ніш ке орай, бұл екі наг ра да да 
Б. Мо мы шұ лы на бұйыр ма ды. Не ге? Өй тке ні 
көр нек ті жа зу шы Алек сандр Бек ро ма ны на 
Б. Мо мы шұ лын бас кейіп кер етіп ал ған бо ла-
тын. Бұ ған Жу ков тан бас тап, сол кез де гі əс ке ри 
қол бас шы лар дың көп ші лі гі қар сы бол ған…

Екін ші факт. Ма ра пат тау ста ту сы бойын-
ша дұш пан ның 100 жауын ге рін атып өл тір ген 
мер ген ге Ке ңес Ода ғы Ба ты ры ата ғы бе рі луі 
ти іс. Ал біз дің қа зақ мер ге ні Қ. Адам бе ков — 
239, ал атақ ты мер ген Т. Əб ді бе ков — 397 дұш-
пан ның кө зін жой са да бұл атақ ты ала ал ма ды. 
Ақи қат қа жү гін сек, Адам бе ков екі мəр те, ал 
Əб ді бе ков төрт мəр те Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры 
ата ғын алу ға ти іс. Осы ған орай, мы на фак ті ні 
ай та ке тейін. Ма ша де ген орыс қы зы 87 не міс 
жауын ге рін атып өл тір ге ні үшін Ке ңес Ода ғы-
ның Ба ты ры ата ғы на ие бол ды. Бұл не ні көр се-
те ді? Əді лет тің жоқ ты ғын.

!шін ші факт. Фа шис тер дің ұясы Рейхстаг-
қа бі рін ші бо лып же ңіс ту ын тік кен Ра хым жан 
Қош қар ба ев пен Гри го рий Бо ла тов тар бо ла-
тын, бұл сəуір дің 30 кү ні. Ту тік ті деу тек ай ту ға 
же ңіл сөз. Өй тке ні Рейхстаг біз дің əс кер лер дің 
қор ға ныс ше бі нен не ба ры 300-ақ метр жер де 
ға на еді. Ер жү рек ба ты ры мыз бұл ара қа шық-
тық қа 7,5 са ға тын жұм са ды. Өй тке ні фа шис тер 
бұ лар ды ны са на ға алып, бас кө тер тпей оқ жау-

ды ру мен бол ды. Бұл екі ер жү рек ер лер Же ңіс 
ту ын ті гіп аман-есен орал ды. Ди ви зия ко ман-
ди рі Ша та лов олар ды құ шақ тап, ал ғыс ай тып 
құт тық та ды да, де реу май дан қол бас шы сы 
Жу ков қа ха бар ла ды. Ол да олар ды құт тық тап, 
Же ңіс ту ын тік кен дер дің аты-жө нін сұ ра ды да, 
олар ды Ба тыр ата ғы на ұсы ну ке рек де ді. Ал, 
Ша та лов еке уле рі нің фа ми ли яла рын ай тқан-
да, Жу ков қат ты ашу ла нып: «Бү кіл орыс тар-
дан лайық ты адам та был ма ған дай, қай да ғы 
жоқ «ази ят тар ды» тап қан да рың қа лай?» — деп 
ашу ла нып, қай та дан тез ара да Же ңіс ту ын тік-
ті ру үшін бі реуі орыс, екін ші сі «ұлы» кө сем нің 
ұл ты бол сын деп тап сыр ма бе ре ді. Ер те ңі не — 
1 ма мыр кү ні орыс Его ров пен гру зин Кан та-
рия 15 ми нут та қай та дан «Же ңіс ту ын» ті гіп, 
аман-есен қай тып ке ле ді. 15 ми нут та «Же ңіс 
ту ын» тік кен Его ров пен Кан та рия Ке ңес Ода-
ғы ның Ба ты ры ата ғы на ие бол ды да, Қош қар-
ба ев пен Бо ла тов өлім мен бет пе-бет кез де сіп, 
7,5 са ғат та на ғыз Же ңіс ту ын тік кен ба тыр лар 
ата усыз, атақ сыз қа лып қой ды (мұн дай да не міс 
əс ке рі нің қол бас шы сы Молть ке нің «Əділ дік 
жоқ жер де — ба тыр лық жоқ» де ген сө зі ес ке 
тү се ді). Егер шын дық бол са, он да бі рін ші бо-
лып же ңіс ту ын тік кен Ра хым жан Қош қар ба ев 
пен Гри го рий Бо ла тов тың жə не сон дай-ақ, осы 
күн де рі Рейхстаг тың əр тұ сы на Же ңіс ту ла рын 
өмір ле рін ажал ға тос қан ба тыр лар П. Пят ниц-
кий дің, П. Щер би на ның, М. Ере мин нің, Г. Са-
вен ко ның, Б. Япа ров тың, В. Ма ков тың, М. Ми-
нин нің, А. Боб ров тың, Г. За ги тов тың, А. Ли си-
мен ко ның ат та ры не ге атал май қал ды? Бір қуа-
нар лық жəй, осы жа қын да Ре сей əс ке ри та ри хи 
мұ ра ға ты нан 150-ші ат қыш тар ди ви зи ясы ның 
лей те нан ты Ра хым жан Қош қар ба ев пен Гри го-
рий Бо ла тов тың ер лік те рін мойын да ған рес ми 
құ жат Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Ор та лық Мем-
ле кет тік мұ ра ға ты на ке ліп түс ті.

Т<р тін ші факт. Аб дол ла Жұ ма ға ли ев жал-
ғыз өзі бір үй де қа лып жа умен шай қа са ды. 
Сырт та ғы фа шис тер ді үй ге жа қын дат пай, 
атыс жүр гі зе ді. Бұ ған ашу лан ған не міс тер ебін 
тауып ол үй ді бен зин құйып өр теп жі бе ре ді. 
Есіл ер сол үй де өр те ніп өле ді. Қан дай аяныш-
ты өлім?! Кейін, Аб дол ла ның бө лім ше сі қай-
та дан орал ған да, оның өр тен ген де не сін, ал үй 
тө ңі ре гін де 30-дай не міс тер дің өлі гін кө ре ді. 
Өкі ніш ке орай, есіл арыс тың осы ер лі гі еле усіз 
қа лып қой ды.
Осын дай шын дық тың бет-бей не сін ай тқан 

жə не ай тып жүр ген зерт те уші ле рі міз бү гін-
де бар шы лық. Ака де мик М. Қо зы ба ев тың осы 
та қы рып та ғы ең бек те рі нің өзі бір тө бе. Ол: 
«…қа зақ хал қы ның мо би ли за ция ға ұшы ра ған-
да мөл ше рі фа шис тік Гер ма ни ядан 2 есе көп. 
Се бе бі не де? Бі рін ші ден, қа зақ елі аг рар лық 
ел, он да əс кер жа сын да ғы жас тар ға бронь де ген 
бол ма ды. Тіп ті Жез қаз ған, Бал қаш, Қа ра ған ды 
кə сі по рын да рын да да бронь өте кеш ен гі зіл ді. 
Со ның сал да ры нан біз со ғыс тан бұ рын ғы ұлт-
тық жұ мыс шы та бы нан не гі зі нен айы ры лып 
қал дық. Қа зақ ауылы мұн дай то таль дық мо би-
ли за ция сал да ры нан аңы рап бос қал ды. Екін ші 
се бе бі, қа зақ са ха ра сы жер ауда рыл ған ке лім-
сек тер өл ке сі не ай нал ды. Олар ды не гі зі нен тыл 
жұ мыс та ры на ға на ал ды. Мі не, осы фак ті нің 
өзі нен-ақ ұлт мə се ле сі не бай ла ныс ты қан дай 
жа ңа көз қа рас тар қа лып та сып жат қа нын аң-
ға ру қи ын емес. Та ғы бір ерек ше лік əлем дік 
жо ға ры дə ре же лі да мы ған ха лық тар өз зи ялы-
ла рын қат ты сақ тай ды. Ағыл шын дар он дай 
зи ялы қауымы ның «эли та» то бын ұлт тық қор 
есе бін де са най ды екен. Олар ға де ген қо ғам дық 
қам қор лық ерек ше», — дей ді.
Зерт те уші лер дің ең бек те рі мен тұ жы рым-

да рын ес ке ріп, Ор та Азия мен Қа зақ стан да құ-
рыл ған ұлт тық құ ра ма лар Шы ғыс Еуро па да, 
яғ ни Ре сей тер ри то ри ясын да құ рыл ған ұлт тық 
құ ра ма лар дан өзін дік ерек ше лік те рі бол ға нын 
бай қай мыз. Бі рін ші ден, бұл ұлт тық құ ра ма лар 
өз ай мақ та рын да құ рыл ды; екін ші ден, атал-
мыш ұлт тық кұ ра ма лар ды бас қа ра тын ар найы 
əс ке ри ма ман дар же тіс пе ді; үшін ші ден, ұлт-
тық құ ра ма жауын гер ле рі нің көп ші лі гі орыс 
ті лін жет кі лік ті біл ме ді жə не əс кер қыз ме тін 
ат қа рып көр ме ген дік тен, əс ке ри тə жі ри бе ле-
рі бол ма ды; төр тін ші ден, құ ра ма лар ды азық-
тү лік, ки ім-ке шек, қа ру-жа рақ, ат-кө лік жə не 
олар дың азы ғын рес пуб ли ка лар дың өз де рі 
қам та ма сыз ет ті; бе сін ші ден, олар ды құ ру ға 

жұм сал ған шы ғын ның оры ны жер гі лік ті (рес-
пуб ли ка лық) бюд жет, сон дай-ақ ха лық тың, 
кол хоз-сов хоз, кə сі по дақ тар дың қа ра жат та ры 
есе бін де то лық ты рыл ды; ал тын шы дан, ұлт тық 
құ ра ма лар аг рес сор лық соқ қы ал ма ған рес-
пуб ли ка лар да жа сақ тал ға ны мен де, олар дың 
Отан ды, жер ді қор ғау ға де ген ни ет те рі өте жо-
ға ры бол ды; же тін ші ден, Ке ңес тік Шы ғыс рес-
пуб ли ка лар дың ұлт тық кұ ра ма ла ры бас қа ай-
мақ та ғы дай ат қыш тар ди ви зи яла ры нан емес, 
же ке ат қыш тар бри га да ла ры мен ат ты əс кер 
ди ви зи яла ры нан тұр ды; се гі зін ші ден, кей де 
құ рыл ған ұлт тық құ ра ма лар май дан ға жі бе-
ріл мей жа тып-ақ бас қа өңір де не ме се өл ке де 
құ рыл ған жа ңа құ ра ма лар ға та ра ты лып, қо сы-
лып жат ты.
Екін ші дү ни ежү зі лік со ғыс та ан ти гит лер лік 

ко али ция күш те рі нің жə не ең ал ды мен Ке ңес 
Ода ғы же ңі сі нің нə ти же сін де, Гер ма ни яда гит-
лер лік тəр тіп жойы лып, Жа пон ми ли та риз мі 
құ ла тыл ды. Өт кен со ғыс ха лық қа, со ның ішін-
де не міс хал қы на да адам ай тқы сыз құр бан дық 
əкел ді. Фа шис тік Гер ма ни яның ке ңес-гер ман 
май да нын да ғы адам шы ғы ны 6923700-ге жет ті. 
Австрия, Люк сем бург, Эль зас, Ло та рин гия, Су-
дет не міс те рін, бас қа да мем ле кет тер дің ерік ті 
құ ра ма ла рын қос қан да жə не оның одақ тас та-
ры ның шы ғы нын (Вен грия, Ита лия, Ру мы ния 
жə не Фин лян дия — 1725000 адам) қо са есеп те-
ген де, Германия мен оның одақ тас та ры ның ор-
ны тол мас шы ғын да ры 8645500 адам са нын құ-
ра ды. Егер оған 1941 ж. 22 ма усы мы нан 1945 ж. 
9 ма мы ры на дейін гі уақыт та Ке ңес ар ми ясы 
тұт қын да ған қар сы ла сы ның 3777300 сол да ты 
мен офи цер ле рін қос сақ (бұл сан ның ішін де 
не міс тер — 2389500, австри ялық тар — 156800, 
венгрлер — 513800, ру мын дар — 201800, италь-
ян дық тар — 48900, фин дік тер — 2400 адам бол-
ды. Қал ған 46400 əс ке ри тұт қын дар — КСРО-ға 
қар сы со ғыс та не міс тер ге қыз мет ет кен ерік ті 
құ ра ма лар дың құ ра мын да ғы бас қа ұлт тар — 
фран цуз дар, сло вак тар, чех тар, по ляк тар, ис-
пан дық тар, хор ват тар, бель ги ялық тар, го л-
лан дық тар жə не бас қа ла ры), Германия мен 
оның одақ тас та ры өл ген жə не тұт қын дал ған 
12422800 ада мы нан айы рыл ды, оның ішін де 
8313200-і не міс тер бол ды.
Ұлы Отан со ғы сын да Ке ңес Ода ғы Қа ру лы 

Күш те рі нің адам шы ғы ны — қа за тап қан дар, 
жа ра қат тан жə не ауру дан өл ген дер, ха бар сыз 
кет кен дер, тұт қын нан қай тпа ған дар, Жа по ни-
ямен со ғыс ты қо са есеп те ген де 9 млн. же тіп 
жы ғы ла ды екен. Ал, де мог ра фи ялық ба ланс 
əді сі мен, Ке ңес Ода ғы ның Ұлы Отан со ғы сы ке-
зін де гі бар лық адам шы ғы ны 27 млн. деп есеп-
те ле ді. Бұл бү гін гі рес ми сан. Ай та ке ту ке рек, 
КСРО бойын ша осы со ғыс та 1916-1923 жыл-
да ры ара сын да ту ған ер-аза мат тың 70 пайы зы, 
1924 жыл ғы лар дың 50 пайы зы, 1925 жыл ғы ту-
ған дар дың 30 пайы зы өл ді.
Фа шис тік Гер ма ни яны же ңу де гі ан ти гит-

лер лік ко али ция мем ле кет те рі нің құр бан ды-
ғын ұмы ту ға, есеп тен шы ға рып тас тау ға бол-
май ды. Ан гли яның шы ғы ны 370 мың, АҚШ-та 
405 мың адам ға жет ті (кей де рек те 300 мың). 
КСРО осы со ғыс та өзі нің ұлт тық бай лы ғы ның 
30 пайы зын жо ғал тқан бол са, Аме ри ка үшін 
бұл со ғыс эко но ми ка да ға жап та быс əкел ді. 
Олар адам ай тқы сыз байып, əлем нің ал тын қо-
ры ның 68,5 пайы зын өз де рі нің қо ры на жи нап 
ал ды емес пе?
Со ны мен қа лай де ген де, фа шиз мді құр ту 

жо лын да ғы же ңіс — ха лық пен ан ти гит лер лік 
ко али ция ар ми ясы ның ор тақ же ңі сі, алай да 
он да ше шу ші орын ды ат қар ған Ке ңес Ода ғы 
бол ға ны рас.
Со ғыс ту ра лы пі кі рі міз ді қо ры та ке ле ай-

та ры мыз, мұз жас та нып, қар жа мы лып, су ық 
окоп тар да бүр сең қа ғып, та лай түн дер ді ұй-
қы сыз өт кі зіп, сол со ғыс та жа умен арыс тан дай 
алы сып, жол ба рыс тай жұ лы сып, та лай рет 
өлім мен бет пе-бет ке ліп, өлім ді же ңіп Ұлы Же-
ңіс ті əкел ген, жа ны мыз да жүр ген са ны күн нен-
күн ге си реп ке ле жат қан май дан гер лер дің қа-
зір гі хал-жағ дайы на үл кен жə не шы найы кө ңіл 
бө лейік де мек піз.

�. С. 	СКЕМБАЕВ
АКАДЕМИК Е. А. Б	КЕТОВ АТЫНДА�Ы 

�АРА�АНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІ�, АРХЕОЛОГИЯ, 
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Имя Ев нея Ар ста но ви ча Бу ке то ва уве ко ве че но в 
ис то рии на ше го уни вер си те та бла го да ря его бра ту 
Кам за баю Ар ста но ви чу — имен но он стал вдох но-
ви те лем и соз да те лем Му зея Бу ке то ва, ко то рый был 
от крыт в уни вер си те те в 1991 го ду. А еще Кам за бай 
Ар ста но вич пер вым на чал пи сать до ку мен таль ные 
вос по ми на ния о сво ем бра те. Вот как вспо ми на ет 
об этом глав ный ре дак тор га зе ты «Ин дус три аль ная 
Ка ра ган да» Вла ди мир Ива но вич Рыж ков: «Впер вые 
с твор че ством ака де ми ка Бу ке то ва я поз на ко мил ся 
мно го лет на зад, ра бо тая за мес ти те лем ре дак то ра 
об лас тной га зе ты «Ин дус три аль ная Ка ра ган да». В 
ка би нет во шел вы со кий се дой че ло век и, по ло жив на 
стол ру ко пись, уве рен но на чал: «Это вос по ми на ния 
о мо ем бра те. Се год ня о нем хо дит мно го раз лич-
ных слу хов. Я хо чу, что бы лю ди зна ли о нем прав ду». 
Про чи тав ру ко пись, я пред ло жил ав то ру на пи сать 
еще что-ни будь о бра те. И Кам за бай Ар ста но вич 
сдер жал сло во. Сей час при встре че млад ший Бу ке-
тов вся кий раз шу тит: «Это вы ме ня втя ну ли в пи са-
тель ство. Те перь не мо гу ос та но вить ся…»

Кам за бай Бу ке тов спол на вы пол нил свой брат-
ский долг. С его по мощью впер вые уви де ли свет 
мно гие кни ги и науч ные ра бо ты Ев нея Ар ста но ви ча. 
Нап ри мер, был из дан шес ти том ник ака де ми ка. Он 
стал пи са те лем-ме му арис том — «би ог ра фом Ев нея 
Бу ке то ва». Он на пи сал о нем та кие кни ги, как «Наш 
Бу ке тов» (1997), «Друг мой, брат мой» (1994), «До-
ро га к ис ти не» (2003). В пос лед ние го ды об ще ствен-
ность в пол ном объ еме поз на ко ми лась с твор чес ким 
нас ле ди ем пи са те ля и уче но го. Лю бовь и ува же ние 
к дея тель нос ти и твор че ству стар ше го бра та шли у 
Кам за бая из дет ства.

Они ро ди лись в ауле «У ме че ти» в пой ме ре ки 
Ишим. В семье бы ло 14 де тей, из ко то рых в жи вых 
ос та лось толь ко 5. Са мый стар ший сын, Зей нел га би-
ден, умер в де вя ти лет нем воз рас те. В жи вых ос та лись 
Ев ней, Кам за бай, Жар кен, Шаб ден и Ес лям бек. Отец 
Ар стан был бла го род ным че ло ве ком, очень за бо тил-
ся о семье. Как рас ска зы ва ет Кам за бай, отец хо ро шо 
иг рал на дом бре, лю бил петь ка зах ские на род ные 

пес ни, охот но чи тал на изусть гос тям и де тям от рыв-
ки из ка зах ских эпо сов и ай ты сов. Го ды Ве ли кой Оте-
че ствен ной вой ны при нес ли семье не вос пол ни мую 
ут ра ту: в кон це 1942 го да ушел из жиз ни отец — не-
уто ми мый тру дя га, вос пи та тель и глав ный кор ми-
лец боль шой семьи.

Пос ле смер ти от ца, в де каб ре 1942 го да, все за бо-
ты о семье лег ли на пле чи Ев нея. Млад ше му из пя ти 
брать ев бы ло тог да два го да. Жи ли труд но, не ма ло 
хлеб ну ли го ря, но пос те пен но вста ли на но ги. А ког-
да Ев ней не ожи дан но для мно гих зем ля ков уехал 
учить ся в Мос кву, по аулу пош ли раз го во ры, мол, 
ви та ет па рень в об ла ках, не ду ма ет о семье. Но жизнь 
по ка за ла об рат ное: пос ти гая на уки, Ев ней в пер вую 
оче редь ду мал о бу ду щем сво их род ных и близ ких. 
К сло ву, поз же все братья по лу чи ли выс шее об ра-
зо ва ние. В том чис ле и Кам за бай. Став ин же не ром-
элек три ком, он дол гие го ды воз глав лял круп ней шие 
пред прия тия и ор га ни за ции ре ги она.

Кам за бай Бу ке тов ро дил ся в 1928 го ду. Ра бо тать, 
как и его брат Ев ней, он на чал очень ра но. С 18 лет 
тру дил ся в Ок тябрьском рай мол про ме мя со мо лоч-
ной про мыш лен нос ти КазССР в Алматы, за тем ра-
бо тал кла дов щи ком Ко оп ром ком би на та, а за тем его 
за ме ти ли и наз на чи ли на дол жность инструк то ра 
Ок тябрьско го райис пол ко ма. В 1953 го ду он пос ту-
пил на уче бу в Ал ма-Атин ский стро итель ный тех ни-
кум, а пос ле его окон ча ния уехал в Ка ра ган ду и сра зу 
вы шел на ра бо ту, воз гла вив Ка ра ган дин ское уп рав-
ле ние «Казстрой мон таж» Ми нис тер ства сельско го 
хо зяй ства КазССР. Про мыш лен ное стро итель ство 
ста ло глав ным приз ва ни ем Кам за бая Бу ке то ва. В 
1958 го ду он ста но вит ся сна ча ла глав ным ин же не-
ром уп рав ле ния Каз тех снаб же ния, а за тем на та кую 
же дол жность был пе ре ве ден в Ка ра ган дин ские рас-
пре де ли тель ные элек тро се ти. В 1964 го ду Кам за бай 
Ар ста но вич ре шил про дол жить об ра зо ва ние и пос-
ту пил в Ка зах ский по ли тех ни чес кий ин сти тут им. 
Ле ни на, где по лу чил спе ци аль ность «ин же нер-элек-
трик». Обу ча ясь в ин сти ту те, Кам за бай так же ра бо-
тал на чаль ни ком уп рав ле ния га зо во го хо зяй ства в 
Ка ра ган де. По окон ча нии ву за его про фес си ональ ная 
дея тель ность ока за лась свя за на со стро итель ством: в 
1971 го ду он стал уп рав лять трес том «Ка ра ган да об-

лремстрой», где про ра бо тал бо лее 13 лет, за тем, в 
1984 го ду, воз гла вил уп рав ле ние ка пи таль но го стро-
итель ства Ка ра ган дин ско го об лис пол ко ма. С 1988 по 
1991 год Кам за бай Бу ке тов был ве ду щим конструк-
то ром, а за тем — ин же не ром по ка пи таль но му стро-
итель ству ин сти ту та «Гип ро уг ле гор маш».

В 1991 го ду жизнь Кам за бая ока за лась свя за на 
не пос ред ствен но с име нем его стар ше го бра та — 
ака де ми ка Бу ке то ва. В 1991 го ду Кам за бай по лу чил 
пред ло же ние воз гла вить Му зей Бу ке то ва, ко то рый 
от крыл ся в КарГУ. И он с удо воль стви ем взял ся за 
это де ло. Се год ня Ме мо ри аль ный му зей — это ви-
зит ная кар точ ка уни вер си те та, здесь соб ра ны эк спо-
на ты в 3 за лах, они пос вя ще ны жиз ни и дея тель нос-
ти Е. А. Бу ке то ва — пер во го рек то ра уни вер си те та, 
ака де ми ка АН Рес пуб ли ки Казахстан. Очень мно гие 
эк спо на ты пе ре да ны в дар са мим хра ни те лем фон-
дов Кам за ба ем Бу ке то вым. Воз мож но, имен но по-
это му здесь с та кой точ ностью и лю бовью пе ре дан 
дух неп рос то го вре ме ни, в ко то рое жил ака де мик 
Бу ке тов. Еже год но му зей по се ща ет бо лее 2,5 тыс. че-
ло век, про хо дит око ло 100 эк скур сий. Ста нов ле нию 
и раз ви тию это го му зея Кам за бай Бу ке тов пос вя тил 
бо лее 20 лет сво ей жиз ни.

ТАТЬЯНА ГОЛУБЦОВА

Ветераны КарГУ
У войны и женское лицо…

Читая книги о войне
Все при вык ли к то му, что па мять о 

вой не и пред став ле ние о ней — муж-
ские. Ведь во ева ли в ос нов ном муж чи-
ны. «Не жен ская это до ля — уби вать»,— 
ска жет од на из учас тниц вой ны. А дру гая 
рас пи шет ся на сте нах по вер жен но го 
Рейхста га: «Я, Софья Кун це вич, приш ла в 
Бер лин, что бы убить вой ну». Что бы убить 
вой ну… Ин те рес но, что же та кое нуж но 
сде лать, что бы нав сег да убить вой ну, 
по-нас то яще му убить, во всем ми ре?!

Да, вой на — де ло муж ское, но сколь-
ко сре ди жен щин-фрон то ви чек бы ло 
пар ти за нок, свя зис ток, под поль щиц, 
ре гу ли ров щиц, снай пе ров, лет чиц, ме-
ди ков, шо фе ров… Ле ген дар ная на ша 
зем ляч ка Ман шук Ма ме то ва в сво ем за-
яв ле нии на пи са ла: «…Хо чу вас про сить, 
что бы вы ме ня нап ра ви ли на фронт… 
для унич то же ния фа шис тов, раз бой-
ни ков, так как пос лать на фронт нет ни 
бра та, ни сес тры, по это му про шусь са-
ма. Про шу прось бу удов лет во рить…»

Вот та кая она, вой на на род ная, свя-
щен ная вой на. Все го за го ды вой ны в 
раз лич ных ро дах войск на фрон те слу-
жи ло свы ше вось ми сот ты сяч жен щин. 
Ни ког да на про тя же нии всей ис то рии 
че ло ве че ства столь ко жен щин не уча-
ство ва ло в вой не. Под виг жен щин за пе-
чат лен в про из ве де ни ях ху до же ствен ной 
ли те ра ту ры пи са те ля ми Б. Ва силь евым, 
С. Алек си евич, В. Бо го мо ло вым, А. Фа-
де евым…

Раз ве мож но без вол не ния чи тать 
по весть Б. Ва силь ева «А зо ри здесь ти-
хие»? Со сле за ми на гла зах мы чи та ем 
об этих дев чон ках, еще не по жив ших, не 
поз нав ших жиз ни, дев чон ках, сра зив-
ших ся с вы муш тро ван ны ми фа шистски-
ми го ло во ре за ми. Страш но ли бы ло им 
уми рать? Ко неч но, страш но. Но они по-
ни ма ли: нель зя про пус тить вра га, за ни-
ми — на род, стра на…

Не всем бы ло суж де но прий ти с этой 
са мой страш ной вой ны. Но па мять о 
них, ге ро ях и ря до вых, всег да в на ших 
сер дцах. Мы дол жны пом нить о том, что 
вой ны, будь они да же ма лень кие, — для 
жен щи ны всег да ве ли кие, по то му что 
жен щи на от вер га ет смерть, она приз-
ва на лю бить и про дол жать Жизнь. Не 
слу чай но поч ти во всех про из ве де ни ях о 
вой не прос ле жи ва ет ся лю бовь, как буд-
то пи са те ли хо тят ска зать нам: «Жизнь 
силь нее вой ны!»

Вот, нап ри мер, Вла ди мир Бо го мо-
лов, зная, «что вой на не спо соб ству ет 
рас цве ту тон ких и неж ных чувств», рас-
ска зы ва ет в по вес ти «Зо ся» о том, что 
гру бость и ожес то че ние, на саж да емые 
вой ной, не в си лах опус то шить че ло ве-
чес кое сер дце. В ти хие мгно ве ния вой-
ны в воюющем му же ствен ном че ло ве ке 
ожи ва ет все. Он ви дит, как прек рас ны 
ре ка, тра ва, сад, не бо, он чи та ет сти хи, 
вспо ми на ет дом сво его дет ства... «На-
пе ре кор все му в па узе меж ду бо ями… 
вспы хи ва ет чис тей шая пер вая лю бовь с 
быс трым и роб ким ка са ни ем взгля дов, 
с ее тре во гой, от ча яни ем, на деж дой, с 
пот ря са ющим ощу ще ни ем един ствен-
нос ти и не пов то ри мос ти про ис хо дя ще-
го…» В ма лень ком эпи зо де вой ны пи-
са тель уви дел нас то ящие че ло ве чес кие 
чув ства.

Но бы ло и дру гое. Свет ла на Алек си-
евич, ав тор по вес ти «У вой ны — не жен-
ское ли цо», рас ска зы ва ла о маль чиш ках 
шес тнад ца ти-сем над ца ти лет, ко то рые 
кри ча ли ве те ра ну вой ны: «По бе ди тель! 
Ес ли бы ты не по бе дил, мы бы сей час 
ба вар ское пи во пи ли…» Ка кие же лю ди 
вы рос ли из этих маль чи шек?! Не уже ли 
они ве ри ли в то, что кри ча ли?!

Я — бу ду щая мать. Я не хо чу, что бы 
мои де ти бы ли по хо жи ми на этих маль-
чи шек. Я хо чу от име ни всех де ву шек, 
жен щин, ма те рей ска зать вой нам «нет!»

ИРИНА ТЕПЛЯКОВА, СТУДЕНТКА ГРУППЫ РЖ-31

Имя брата

За бо та о ве те ра нах яв ля ет ся од ной из глав-
ных сос тав ля ющих со ци аль ной по ли ти ки на-
ше го уни вер си те та.

В ка нун праз дни ка По бе ды ве те ра ны вой ны, 
тру же ни ки ты ла и ве те ра ны уни вер си те та про-
ве ли две не де ли в про фи лак то рии КарГУ: здесь 
они по лу ча ли ле че ние, про во ди ли про фи лак ти-
ку за бо ле ва ний, ук реп ля ли здо ровье и им му ни-
тет. Мас саж и трех ра зо вое пи та ние, кис ло род ные 
кок тей ли и ле чеб ные про це ду ры — это и мно гое 
дру гое, по мне нию по жи лых лю дей, поз во ля-
ет им под дер жи вать се бя в то ну се по окон ча нии 
кур са вос ста нов ле ния в про фи лак то рии. А еще 
они от ме ча ют осо бое от но ше ние к ним со сто ро-
ны пер со на ла: имен но доб ро та и за бо та глав но го 
вра ча Ток сан ба евой А. Ж., мед сес тер, по ва ров и 
дру гих поз во ля ют ве те ра нам чув ство вать се бя как 
до ма — ком фор тно и лег ко.

В КарГУ сей час про яв ля ют за бо ту о 28 тру же-
ни ках ты ла и че ты рех ве те ра нах. В этом го ду один 
из ве те ра нов, Н. Бол ды рев, от ме тит свой 85-лет-

ний юби лей. Ник то из этих лю дей не ос та ет ся 
без вни ма ния: по дар ки к праз дни кам, по мощь 
по до му, мо раль ная под дер жка… Этим в уни вер-
си те те за ни ма ют ся и сот руд ни ки проф со юз но го 
ко ми те та, и пре по да ва те ли фа куль те тов, и, ко-
неч но, сту ден ты. В рам ках ме сяч ни ка во ен но-пат-
ри оти чес ко го вос пи та ния ак ти вис ты Ко ми те та по 
де лам мо ло де жи бу дут при ез жать с ка ра ва ном 
доб ра к каж до му из ве те ра нов. Ве те ра ны го во рят 
сло ва бла го дар нос ти род но му уни вер си те ту. Хан-
ша им Мак су тов на Джу ма ба ева вспо ми на ет, как 
она сов сем юной приш ла в уни вер си тет, как всег-
да чув ство ва ла не рав но ду шие к се бе и со сто ро ны 
кол лег, и со сто ро ны ру ко вод ства ву за. Сна ча ла ей 
по мог ли стать про фес си она лом, за тем она де ли-
лась со сту ден та ми и кол ле га ми фи ло ло ги чес ко го 
фа куль те та сво им опы том и мас тер ством. И сей-
час, бу ду чи на пен сии, она ощу ща ет под дер жку 
род ной аль ма-ма тер.

Ка зан цев А. В. от ме тил, что в этом го ду уни-
вер си тет от ме ча ет свое 40-ле тие, и ве те ра ны гор-
дят ся дос ти же ни ями ву за, ис то рия ко то ро го свя-

за на с их про фес си ональ ны ми, науч ны ми и пе да-
го ги чес ки ми судь ба ми. В кон це встре чи ве те ра ны 
еще раз поб ла го да ри ли ру ко вод ство уни вер си те-
та, проф со юз ный ко ми тет, кол лек тив про фи лак-
то рия КарГУ за пос то ян ную и не ус тан ную за бо ту, 
за под дер жку и вни ма ние, не рав но ду шие к их 
судь бам.

ТАТЬЯНА ГОЛУБЦОВА

Их на зы ва ли «де ти вой ны». Са мые тя же лые 
го ды ста нов ле ния приш лись на во ен ные го ды. 
Но имен но это сфор ми ро ва ло ха рак тер лю дей 
во ен но го по ко ле ния и их стрем ле ние до би вать-
ся ус пе ха в лю бой си ту ации.

Уже мно го лет тру дит ся в КарГУ до цент ка фед ры 
прик лад ной ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки Ба ба ли ев 
Амир бек Ма улен бе ко вич. Он ро дил ся пе ред вой ной, 
в мар те 1941 го да. Семья бы ла очень прос той, отец 
ра бо тал в Мер кен ском ов це сов хо зе Джам бульской 
об лас ти. И сам Амир бек по на ча лу от да вал пред поч-
те ние сельско му хо зяй ству — пос ле шко лы с 1958 по 
1961 год ра бо тал ме ха ни за то ром в Ас па рин ском зер-
но сов хо зе. В 1961 го ду пос ту пил на ме ха ни ко-ма те ма-
ти чес кий фа куль тет Ка зах ско го го су дар ствен но го уни-
вер си те та им. С. М. Ки ро ва на спе ци аль ность «вы чис-
ли тель ная ма те ма ти ка». Пос ле окон ча ния ву за в 1966 
го ду мо ло дой спе ци алист был за чис лен на дол жность 
стар ше го ла бо ран та Ин сти ту та ма те ма ти ки и ме ха ни-

ки АН КазССР. С это го мо мен та на ча лась его науч ная 
дея тель ность: ста жер- ис сле до ва тель ка фед ры вы чис-
ли тель ной ма те ма ти ки Каз ГУ, ас пи рант Каз ГУ (ВЦ 
СО АН СССР) с от ры вом от про из вод ства по спе ци-
аль нос ти 01.01.07 — «Вы чис ли тель ная ма те ма ти ка».

По окон ча нии ас пи ран ту ры в 1973 го ду мо ло дой 
уче ный при ез жа ет в Ка ра ган ду на дол жность стар-
ше го пре по да ва те ля ка фед ры вы чис ли тель ной ма те-
ма ти ки Ка ра ган дин ско го го су ни вер си те та.

С 1985 по 1995 год Ба ба ли ев воз глав ля ет ка фед ру 
выс шей ал геб ры и ма те ма ти чес ко го ана ли за Ка ра ган-
дин ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та, а за тем за ве ду ет 
ла бо ра то ри ей ма те ма ти чес ко го мо де ли ро ва ния за дач 
ме ха ни ки и эко ло гии Ин сти ту та прик лад ной ма те ма-
ти ки МО иН РК. Ба ба ли ев был от вет ствен ным ис пол-
ни те лем те мы «Ме то ди ка заб ла гов ре мен но го прог но-
за зон, по тен ци аль но опас ных по га зо ди на ми чес ким 
яв ле ни ям на шах тах уголь но го де пар та мен та АО «Ис-
пат-Кар мет». На ос но ве ре зуль та тов науч ных ис сле до-
ва ний бы ла соз да на эк спер тная сис те ма АРМ «Ге олог» 

и внед ре на в про из вод ство УД АО «Ис пат-Кар мет». 
Раз ра бо тан ные Ба ба ли евым А. М. ме то ды ин тер по-
ли ро ва ния фун кций мно гих пе ре мен ных и спо со бы 
ло каль но го сог ла со ва ния ме те оро ло ги чес ких эле мен-
тов на ба зе по ли но мов в нас то ящее вре мя ши ро ко 
ис поль зу ют ся для прог но за по го ды, оцен ки кли ма ти-
чес ких ре сур сов, ус ло вий фор ми ро ва ния и прог но за 
уро жай нос ти сельско хо зяй ствен ных куль тур, а так же 
ра ци ональ ной ор га ни за ции наб лю де ний за па ра мет-
ра ми ок ру жа ющей сре ды в Си бир ском ре ги ональ ном 
науч но-ис сле до ва тельском гид ро ме те оро ло ги чес ком 
ин сти ту те (CибНГМИ, г. Но во си бирск).

С 2000 го да пре по да ва тель яв ля ет ся до цен том 
ка фед ры ма те ма ти ки и ме то дов мо де ли ро ва ния, а 
за тем — ка фед ры прик лад ной ма те ма ти ки и ин фор-
ма ти ки. Об щий стаж науч но-пе да го ги чес кой ра бо-
ты Ба ба ли ева А. М. сос тав ля ет 39 лет. За это вре мя 
опуб ли ко ва но 88 ра бот в меж ду на род ных и рес пуб-
ли кан ских из да ни ях, сбор ни ках науч ных тру дов, из 
них 68 ра бот опуб ли ко ва но пос ле за щи ты кан ди дат-
ской дис сер та ции.

ДЕКАН МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА Н. Г. АБДРАХМАНОВ

От военного детства до побед в науке

Не стареют душой ветераны
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К>к тем ні: шу а7 ты кAн де рі ні: 
бі рін де М. <уезов атын да Dы О: тAс-
тік Fа за7 стан мем ле кет тік уни вер-
си те тін де жо Dа ры о7у орын да ры 
ара сын да «мC де ни-ты ны Dу ж; мыс» 
ма ман ды Dы бойын ша >т кен IV рес-
пуб ли ка лы7 сту дент тер ді: пCн дік 
олим пи ада сы на Fа ра Dан ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті ні: сту дент-
те рі де 7а ты сып, ол жа лы орал ды. 
Сын Dа тAс кен ал ты ко ман да ны: 
Cр 7ай сы сы >зін дік ар ты7 шы лы7-
та ры мен ерек ше лен ді. FарМУ 
ко ман да сын Cлеу мет та ну Dы лым-
да ры ны: кан ди да ты Ба ну Жол ды-
бек 7ы зы бас тап бар ды. <леу мет-
тік-пе да го ги ка лы7 фа куль тет ті: 
«мC де ни-ты ны Dу ж; мыс» ма ман ды-
Dы ны: сту дент те рі МаD з;м бе ко ва 
К>р кем, Уде шов АDы бай, Ка ли ев 
Ер ке б; лан, Мауианов Ме дет, Ток-
мет Аяулым, ТA сіп Арай, Си до рен ко 
Ири на ба7 сы нас ты. Бай 7ау «Fа-
за7 ты: сар 7ыл мас 7а зы на сы» ат-
ты та 7ы рып та >р бі ді. «Са ры ар 7а» 
ко ман да сы Шы: Dыс Ай тма тов ты: 
«Бо ран ды бе кет» ро ма ны нан Aзін ді 
7ой ды. Б;л сайыс ты: не гіз гі та лап-
та ры 7а ты су шы лар ды: ак тер лік 
ше бер лік те рі, во кал ды орын дау, 
хо ре ог ра фия, сах на мC де ни еті, 
жал пы ай т7ан да, орын да ушы лы7 
ше бер лік те рін та ны ту бол ды. Б;н-
дай пCн дік олим пи ада Dа сту дент-
тер ді: ал Dаш рет 7а ты суы. <ри не, 
олар Dа ба7 сы на су о:ай Dа тAс пе ді. 
Ака де мик Е. А. Б> ке тов атын да Dы 
FарМУ-ды: «Са ры ар 7а» ко ман да-
сы екін ші орын ды иеле ніп, аман-
есен ор та мыз Dа орал ды. Жа рай-
сы: дар!

Ж. НЫ�МЕТОВА,
>ЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА Ж>НЕ >ЛЕУМЕТТІК Ж;МЫС 

КАФЕДРАСЫНЫ� А�А О�ЫТУШЫСЫ

Та'ылымды тал#ылау
«Fа за7 стан жо лы ны: жа :а ке-

зе :і эко но ми ка ны ны Dай ту ды:, 
ха лы7 ты: Cл-ау7а тын арт ты ру ды: 
жа :а мін дет те рі. Fа за7 стан Aшін 
эко но ми ка лы7 та быс тар мен 7о-
Dам ды7 игі лік тер ді 7ам та ма сыз 
ету ді: о: тай лы те: ге рі мін та бу — 
>мір лік ма :ыз ды нCр се» деп Fа за7-
стан Рес пуб ли ка сы ны: Пре зи ден ті 
Н;р с;л тан <бі ш; лы Назарбаев >зі-
ні: 2012 жыл Dы ке зек ті жол дауын-
да ай т7ан бо ла тын. Би ыл Dы жол дау 
Cр бір Fа за7 стан аза ма ты ны: на-
за ры нан тыс 7ал ма ды. Біз де елі-
міз ді: са на лы аза мат та ры ре тін де 
2012 жыл Dы жол да уды >зі міз ді: 
ка фед ра о7ы ту шы ла ры мыз бен 
а7ыл да сып, тал 7ы ла ды7. Елі міз ді: 
бо ла ша7 жур на лис те рі ре тін де Ел-
ба сы мыз ды: жол дауына бей-жай 
7а рай ал ма ды7. Жур на лис ти ка ка-
фед ра сы ны: ме: ге ру ші сі Мей рам 
Ке :е с; лы, Fой лы бай Асан, Жа нар 
Ра ма за но ва, ГAл ми ра Са быр 7ы-
зы, ЛCз зат Fо жах ме то ва сын ды 
;с таз дар 7ауымы мен топ сту дент-
те рі ай ту лы жол да уды ты: Dы лы7 ты 
тал 7ы лап, >з ой ла рын ер кін біл-
дір ді. Ел ба сы мыз ды: жол дауын да 
ай тыл Dан Cр бір мC се ле ге ке :і нен 
то7 та лып, же ке пі кі рі міз ді ашы7 
біл дір дік. Жур на лис ти ка ка фед ра-
сы о7ы ту шы ла ры ны: 7а ты су ымен, 
7ол дауымен >т кен жи ын мCн ді де 
7ы зы7 ты >т ті. Осын дай о7ы ту шы-
лар мен сту дент тер ді: ара сын да 
жи ын дар жиі >т кі зі ліп т;р са, н;р 
Aс ті нен н;р бо лар еді.

АЯЖАН КЕ�ЕСБЕК, �Ж-11 ТОБЫНЫ� СТУДЕНТІ

Ғы лым ның да муы со ғыс ты жүр гі зу де гі ма-
те ри ал дық-тех ни ка лық жаб дық тар ды өн ді-
ру де фа шис тік Гер ма ни яны аз уақыт та ба сып 
озу дың қа жет ті лі гі мен анық тал ды. Рес пуб ли-
ка да ғы ғы лы ми зерт те удің ин тен сив ті ор та-
лы ғы КСРО Ғы лым Ака де ми ясы ның Қа зақ 
фи ли алы бол ды, оны 1941 жыл дың кү зі нен 
бас тап Қ. И. Сəт па ев бас қар ды.

Ғы лы ми зерт те улер май да ны ның ке ңеюіне 
орай КСРО Ғы лым Ака де ми ясы ның Қа зақ фи-
ли алы ның құ ра мын да ғы ин сти тут тар са ны да 
өс ті. 1943 жы лы то пы рақ та ну мен бо та ни ка, 
зо оло гия мен тро пи ка лық ауру лар ин сти тут-
та ры құ рыл ды. 1944 жы лы ма ман дан ды рыл-
ған ин сти тут тар ашыл ды: хи мия, ме тал лур гия 
жə не ме тал ды байы ту, кө мір байыт қыш тар 
мен құ ры лыс ма те ри ал да ры; эк спе ри мен-
таль ді би оло гия, то пы рақ та ну, бо та ни ка мен 
зо оло гия. 1945 жы лы Кен ісі ин сти ту ты, со ны-
мен қа тар та рих, ар хе оло гия жə не эт ног ра фия 
ин сти ту ты құ рыл ды. Осы жы лы Қаз ҒАФ рес-
пуб ли ка ның Ғы лым Ака де ми ясы бо лып қай та 
құ ры лу қар са ңын да фи ли ал дың құ ра мын да 
16 ғы лы ми-зерт теу ин сти ту ты, 8 сек тор жə не 
кі тап ха на бол ды. Осы лай ша со ғыс тың аяғы-
на қа рай фи ли ал дың жүйе сін де 38 ғы лы ми 
бө лім ше жұ мыс іс те ді, олар дың жұ мы сы на 
70 мил ли он рубль жұм сал ды.
Со ғыс жыл да рын да ғы Қаз ҒАФ ұйым дас-

ты ру құ ры лы мын да ғы ма ңыз ды құ ры лым-
дық өз ге ріс тер ғы лы ми-зерт теу жұ мыс та-
ры на бө лі не тін қар жы ны өсір ді. 1942 жы лы 
олар 3700 мың рубль ден 5521,6 мың рубль ге 
дейін өс ті, 1943 жы лы 9735 мың рубль ге дейін, 
1944 жы лы 29233 мың рубль ге дейін, 1945 жы-
лы 22,7 мил ли он рубль ге дейін өс ті. Ғы лы ми 
зерт те улер ді қар жы лан ды ру дың өсуі жа ңа 
мə се ле лер дің жа са лу ына, жа ңа əдіс те ме мен 
зерт те удің жо ға ры қар қын мен да му ына əкел-
ді. Со ны мен қа тар, со ғыс уақы ты ның жағ дайы 
ғы лы ми зерт те улер дің ма те ри ал дық ба за сын 
қы сым ға ал ды. Ме ке ме лер дің же тіс пеуі, ин-
сти тут тар үшін пай да лы алаң дар дың же тіс-
пе уші лі гі Қаз ҒАФ ғы лы ми бө лім ше ле рі нің 
жұ мы сын да ғы бас ты қи ын дық тың бі рі бол ды. 
Мы са лы, 5 зер тха на сы бар зо оло гия сек то ры 
3 бөл ме ге ор на лас қан, ас тро но мия Ин сти ту ты 
бір бөл ме ні ға на ал ған, тіл мен əде би ет Ин сти-
ту ты ның 3 сек то ры екі бөл ме де ор на лас қан.
Со ғыс жағ дайы на қа ра мас тан, бұл ке зең де 

фи ли ал дың ғы лы ми қыз мет кер ле рі нің са ны 
өс ті, бұл фи ли ал дың ұйым дас ты ру шы лық жə-
не ғы лы ми жұ мыс та ры мас шта бы ның өсуі не 
əкел ді. Егер 1940 жы лы фи ли ал дың құ ра мын да 
275 ғы лы ми қыз мет кер бол са, 1942 жы лы олар 
291 бол ды, 1943 жы лы 576, 1945 жы лы 1 мың-
нан ас там бол ды. Олар дың ара сын да 5 ака де-
мик, 60 ғы лым док то ры, 140 ғы лым кан ди да ты 
бол ды. Осы лай ша со ғыс жыл да рын да, ғы лы-
ми ме ке ме лер са ны ның өсуі мен жə не ғы лы ми 
зерт те улер май да ны ның ке ңеюімен бай ла ныс-
ты рес пуб ли ка да ғы лы ми ин тел ли ген ци яның 
қа та ры қа лып та сып жə не өсе бас та ды.
Со ғыс жыл да рын да пар ти ялық бас шы лық-

тың қа зақ стан дық ға лым дар ды өзек ті ғы лы ми 
жə не өн ді ріс тік-тех ни ка лық мə се ле лер ді ше-
шу ге жұ мыл ды ру да ғы рө лі кү шей ді. Қаз ҒАФ 
Қа зақ стан Ком пар ти ясы ОК, Ха лық ша ру ша-
лы ғы Ке ңе сі мен Қа зақ стан ның КП (б) об лыс-
тық ко ми тет те рі нің ғы лы ми ме ке ме лер дің 
құ ры лы мын да мы ту мен же тіл ді ру, ғы лы ми 
зерт те улер ді қар жы лан ды ру мен жос пар лау, 
эк спе ди ци ялар ды жаб дық тау мен бас па лық 
қыз мет те, ғы лым мен өн ді ріс ода ғын жақ сар-
ту да, ға лым дар ды мар ксис тік-ле нин дік тəр би-
елеу жə не ғы лы ми кад рлар ды дайын дау ісін де 
үне мі қол дауына сүйе не оты рып, ака де ми ялық 
қыз мет тің бар лық са ла сы на бел сен ді қа тыс ты. 
Мы са лы, 1942 жы лы фи ли ал дың ас пи ран ту-
ра сы на қа был дау жос па ры бе кі тіл ді. ҚазКСР 
Хал шар ко мы ның ше ші мі не сəй кес 60 ас пи-
рант ты өн ді ріс тен бө ліп алу жə не бө лу сіз де 
қа был дау жүр ді. Со ғыс тың төрт жы лы ның 
ішін де ға на КСРО ҒА Қаз фи ли алы ның жүйе-
сін де 237 зерт те уші дайын дал ды, олар дың 63-і 
док тор лық жə не кан ди дат тық дис сер та ци яла-
рын қор ға ды, олар дың ішін де 25-і қа зақ бол-
ды. Бұл жыл да ры фи ли ал дың ұлт тық ғы лы ми 
кад ры өс ті, əсі ре се ол 1944-1945 жыл да ры бай-
қал ды. Егер 1943 жы лы фи ли ал қыз мет кер ле-
рі нің құ ра мын да ғы жер гі лік ті ұлт өкіл де рі нің 

үлес тік сал ма ғы 15 пайыз ды құ ра са, 1945 жы-
лы ол оның үш тен бі рі не дейін өс ті.
Ұлы Отан со ғы сы жыл да рын да ғы ке ңес-

тік ғы лым та ри хы ның жар қын бет те рі нің бі-
рі бо лып Орал дың ре сур ста рын жұ мыл ды-
ру бойын ша Ко мис си яның қыз ме ті бол ды. 
1942 жыл дың көк те мін де өзі нің жұ мыс шең-
бе рі не Ба тыс Сі бір мен Қазақстан ды шы ғыс 
аудан дар дың ре сур сын ел ді қор ғау қа же ті не 
тар ту қа жет ті лі гі не қос қан бо ла тын.
Ко мис си яның Қа зақ стан да ғы жұ мы сы ның 

не гіз гі маз мұ ны мен ба ғыт та ры ең ал ды мен 
Орал өн ді ріс тік ай ма ғы ның Ба тыс Сі бір мен 
Қа зақ стан мен ты ғыз эко но ми ка лық бай ла ныс-
та рын, ел дің ба ты сы нан шы ғы сы на өн ді ріс тік 
күш те рін үл кен кө лем де ор на лас ты ру ын, кең 
өн ді ріс тік жə не те мір жол құ ры лы сын анық-
тап бер ді.

1941 жы лы қыр күйек те ұйым дас ты рыл ған 
Орал, Ба тыс Сі бір жə не Қа зақ стан ның ре сур-
ста рын қор ға ныс қа же ті не жұ мыл ды ру бойын-
ша КСРО ҒА Ко мис си ясы ның 1942 жы лы шіл-
де де ака де мик В. Л. Ко ма ров бас та ған ға лым-
дар дың үл кен то бы Қа зақ стан ға ко мис си яның 
жұ мы сын ұйым дас ты ру үшін кел ді. Бе кі тіл ген 
ко мис сия жұ мы сы ның жос па ры бойын ша 
6 бри га да ның құ ра мы на ел дің көр нек ті ға-
лым да ры, Қа зақ стан Ком пар ти ясы ның ОК 
са ла лық хат шы ла ры, Мем ле кет тік жос пар лау 
ко ми те ті нің қыз мет кер ле рі си яқ ты қыз мет-
кер лер ен ді. Олар дың ара сын да ака де мик тер 
А. А. Бай ков, И. П. Бар дин, А. А. Ско чин ский, 
В. К. Об ру чев, А. И. За ва риц кий, Б. В. Брод-
ский, Л. Д. Ше вя ков, В. Н. Об раз цов, Б. Е. Ве-
де не ев, Э. В, Бриц ке, А. П. По рай ко шиц, КСРО 
ҒА ко рес спон дент-мү ше ле рі Д. С. Бе лян кин, 
Д. В. На лив кин, В. И. Бейц, С. И. Больфко вич 
бол ды. Қа зақ стан ның ха лық ша ру ашы лы-
ғы ту ра лы жи нақ тық ба ян да ма ны құ ру ака-
де мик И. П. Бар дин ге, же тек ші орын ба са ры 
Қ. И. Сəт па ев қа, Т. И. Абаб ков, П. М. Ду на ев, 
Д. А. Қо на ев жə не бас қа ла ры на жүк тел ді.

1942-1943 жыл да ры рес пуб ли ка ның түр лі 
эко но ми ка лық аудан да рын да ға лым дар дың 
ке шен ді бри га да ла ры кө лем ді зерт теу жұ мыс-
та рын жүр гіз ді. Ор та лық Қа зақ стан да ака де-
мик А. А. Ско чин ский бас та ған топ жұ мыс 
жа са ды. Олар Бал қаш мыс қо ры ту зауыты, 
Жез қаз ған, Қар сақ пай, Қо ңы рат жə не бас қа 
да те мір, мар га нец, мо либ ден, мыс ру да ла-
рын өн ді ре тін ме ке ме лер ге қа тыс ты сұ рақ тар 
ке ше нін зерт те ді. Олар Қа ра ған ды кө мі рін 
өн ді ру ді кү шей ту ша ра ла рын ой лас ты рып, 
олар ды байы ту, қа ра жə не түс ті ме тал лур-
ги яда ғы кок сты айыр бас тау жə не рес пуб ли-
ка ның отын-энер ге ти ка өн ді рі сі нің ма ңыз ды 
сұ рақ та ры мен ай на лыс ты. Жер гі лік ті ме тал-
лур гтер мен бі рі ге оты рып, олар Ор та лық Қа-
зақ стан ның мыс қо ры ту зауыт та ры мен мыс 
кен де рін де гі іш кі ре зер втер ді пай да ла ну жə не 
тех но ло ги ялық үр діс тер ді ин тен си фи ка ци-
ялау жол да рын ой лас тыр ды. Ор та лық Қа зақ-
стан ның өн дір гіш күш те рін да мы ту бойын ша 
ша ра лар ды жа са уда Қа ра ған ды об лы сы ның 
пар ти ялық жə не ке ңес тік қыз мет кер ле рі, ша-
ма мен 150 ин же нер-тех ник тер, бас сей ннің ал-
дың ғы қа тар лы кен ші ле рі, Мəс кеу жə не Днеп-
ро пет ровск тау-кен ин сти тут та ры ның про фес-
сор ла ры бел сен ді қа тыс ты.
Қа зақ КСР та би ғи жə не эко но ми ка лық ре-

сур ста рын ке шен ді зерт теу бойын ша Ко мис-
си яның қыз ме ті көп те ген ма ңыз ды өн ді ріс тік 
ор та лық тар дың өн дір гіш күш те рін кө те ру 
жол да рын көр се тіп бе ру ге мүм кін дік бер ді: 
Қа ра ған ды бас сей ні, по ли мет тал өн ді рі сі мен 
мыс зауыт та ры мен кен де рі, Ақ тө бе фер ро-
қо рыт па зауыты мен оны қа ма та ма сыз ете тін 
өнер кə сіп тер, Орал-Ем бі ауда ны ның мұ най 
кə сіп ші лік те рі жə не бас қа ла ры ның, рес пуб-
ли ка да ауыр өнер кə сіп тің ке ле сі де гі дей ма-
ңыз ды са ла ла рын: қа ра ме тал лур гия, хи мия 
өн ді рі сі, құ ры лыс ма те ри ал да ры жə не бас қа 
өн ді ріс тер ді құ ру дың не гіз де рін анық тап бер-
ді. 1942 жы лы қа ра ша ның ба сын да ака де мик 
И. П. Бар дин Үкі мет ке Ко мис си яның Қа зақ-
стан бойын ша жұ мыс тар ту ра лы есеп бер ді. 
Ко мис сси яның ұсы ныс тар мен ті лек те рі рес-
пуб ли ка ның 1943 жы лы жə не со ғыс тың аяқ-
тал ған ке зе ңін де де ха лық ша ру ашы лы ғы ның 
қар қын ды да му ына не гіз бол ды. Ғы лы ми зерт-
те улер мə се ле сі нің кө лем ді лі гі мен көп жақ ты-
лы ғы ғы лы ми ме ке ме лер же лі сі нің одан əрі 

ке ңеюін анық тап бер ді. Со ғыс жыл да рын да 
рес пуб ли ка да ғы лым ның не гіз гі са ла ла рын 
қам ты ған 14 жа ңа ғы лы ми-зерт теу ин сти ту-
ты құ рыл ды. Ғы лым ның рө лі нің өсуі, ғы лы-
ми зерт те улер май да ны ның бел сен ді да муы, 
КСРО ҒА қа зақ фи ли алы ның бө лім ше ле рі 
құ ра мын да ғы құ ры лым дық өз ге ріс тер, ғы лы-
ми қыз мет кер лер са ны ның өсуі, со ның ішін де 
жер гі лік ті ұлт өкіл де рі нің, со ғыс жыл да рын-
да ғы қа зақ стан дық ға лым дар дың ерен ең бе гі 
фи ли ал дың рес пуб ли ка лық Ғы лым Ака де ми-
ясы бо лып қай та құ ры лу қа жет ті лі гі не əкел ді.
Қа зақ КСР Ғы лым Ака де ми ясын ұйым-

дас ты ру ға, ғы лы ми із де ніс ба ғыт та ры ның қа-
лып та суы мен же тіл ді рі лу ін де, қа зақ стан дық 
ғы лым үшін ма ман дар ды дайын да уда көр-
нек ті үлес ті көп те ген бел гі лі ке ңес тік орыс 
ға лым дар, со ғыс жыл да рын да ел бас шы лы ғы 
қой ған тап сыр ма лар ды орын дау үшін Қа зақ-
стан ға кел ген. Со ны мен қа тар рес пуб ли ка ға 
эва ку аци ялан ған көп те ген ға лым дар то бын да 
ай тып өту ке рек. Эва ку аци яда бол ған КСРО 
көр нек ті ға лым да ры бі рік кен ғы лы ми ұжым-
дар дың ғы лы ми жұ мыс та ры ның та қы рып та-
рын ке ңей ту мен бел сен ден ді ру де, Республика 
ғы лы мы үшін ғы лы ми кад рлар ды дайын да уда 
ма ңыз ды рөл ат қар ды. КСРО көр нек ті ға лым-
да ры — В. Г. Ве сен ков, Г. А. Ти хов, Н. Н. Ба ран-
ский, М. И. Го ря ев, М. М. За ва дов ский жə не 
бас қа ла ры КСРО ҒА Қа зақ фи ли алы ның Ғы-
лы ми Ке ңе сі нің құ ра мы на кір ді.
КСРО ҒА Ко мис си ясы ның құ ра мын да көп-

те ген ғы лы ми-тех ни ка лық мə се ле лер ді ше-
шу де Қа зақ КСР эва ку аци ялан ған Украина, 
Бе ло рус сия, Мəскеу, Ле нин град ға лым да ры, 
Дон бас стың ин же нер-тех ник жұ мыс кер ле рі 
бел сен ді қа тыс ты. Оның құ ра мы на кір ме ген 
эва ку аци ялан ған ға лым дар дың көп бө лі гі де 
май дан ға кө мек ре тін де ру ха ни жə не ма те ри-
ал дық күш тер ді жұ мыл ды ру ға ба ғыт тал ған 
ғы лы ми зерт те улер мен ай на лыс ты. Со ғыс тың 
бас тап қы ке зе ңін де Қа зақ стан да ел дің ірі ғы-
лы ми күш те рі топ тас ты. Ел дің Астана сын да 
эко но ми ка, та рих, фи ло со фия, ге ог ра фия, фи-
зи ка-тех ни ка лық инсттут тар, эпи де ми оло гия 
жə не мик ро би оло ги яның Ор та лық ин сти ту ты, 
КСРО ҒА бір қа тар зер тха на ла ры, те ме кі өн ді-
рі сі нің Бү кі ло дақ тық ин сти ту ты, Шым кент те 
КСРО ар хи тек ту ра Ака де ми ясы ор на лас ты. 
Ға лым дар дың көп те ген то бы эва ку аци ялан ған 
вуз дар да жұ мыс жа са ды. Жал пы рес пуб ли ка-
ға 30 ғы лы ми-зерт теу ме ке ме ле рі кел ді.
Рес пуб ли ка ның бас қа ма ңыз ды ғы лы ми ор-

та лы ғы бо лып, ауыл ша ру ашы лы ғы ның өн дір-
гіш күш те рін кө те ру мə се ле сін жа са умен ай-
на лыс қан, 1941 жы лы құ рыл ған, В. И. Ле нин 
атын да ғы ВАС ХНИЛ Қа зақ фи ли алы бол ды. 
Оны би оло гия ғы лы мы ның док то ры К. Мың-
ба ев бас қар ды. Со ғыс жыл да рын да ол 14 ғы-
лы ми ин сти тут ты, рес пуб ли ка ның бар лық 
өңі рін де ор на лас қан 24 тə жі ри бе лік стан ция 
мен алаң ды бі рік тір ген ірі ғы лы ми ұжым ға 
ай нал ды. Оның бө лім ше ле рі нің құ ра мын да 
ша ма мен 600 қыз мет кер ең бек ет ті. Бұл ұжым 
шөл да ла ны иге ру мен Ор та лық Қа зақ стан да 
азық-тү лік ба за сын жа са уда, тұ қым ды лық ты 
жақ сар ту мен мал ша ру ашы лы ғы ның өнім-
ді лі гін ке ңей ту де жə не бас қа же тіс тік те рі мен 
көз ге түс ті.
Со ғыс жыл да рын да қа лып тас қан рес пуб-

ли ка ның ғы лы ми-зерт теу ин сти тут та ры КСРО 
же тек ші ғы лы ми ұжым да ры ның кө ме гі мен 
қыс қа уақыт тың ішін де өз де рі нің ғы лы ми қыз-
ме тін ұйым дас ты ру ды жол ға қоя ал ды жə не 
көп те ген ба ғыт тар бойын ша зерт теу мə се ле ле-
рін жа са уды жү зе ге асыр ды.
Ұлы Отан со ғы сы шын мə нін де, қа зақ стан-

дық ғы лым ды ұйым дас ты ру шы лық жə не өзін-
дік ғы лым қа лып та су ке зе ңін де қар сы ал ды. 
Əс ке ри жағ дай лар дың ер кі мен оған ұйым-
дас ты ру шы лық жос пар да ғы мін дет тер ді ше-
шу ге ту ра кел ді. КСРО ҒА Қаз фи ли алы ның 
жүйе сін де гі жа ңа ғы лы ми бө лім ше лер дің жұ-
мы сын ұйым дас ты ру жə не Орал, Ба тыс Сі бір 
жə не Қа зақ стан ның ре сур ста рын жұ мыл ды ру 
бойын ша КСРО ҒА Ко мис си ясы ның ға лым да-
ры мен бі рі ге оты рып, көп сан ды əс ке ри-ша ру-
ашы лық мін дет тер ді ғы лы ми қам та ма сыз ету 
бойын ша жұ мыс тар ды қи ын жағ дай да жүр гі-
зуі не ту ра кел ді.

Ж;ЛДЫЗ �АРСЫБАЕВА, �АРМУ, ТАРИХ МАГИСТРІ
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Ува жа емые кол ле ги!
12 ап ре ля мы праз дну ем День ра бот ни-

ков на уки. Мы все зна ем, что на ука иг ра ет 
ог ром ную со зи да тель ную роль в ис то рии 
все го че ло ве че ства, го су дар ства и да же от-
дель но го че ло ве ка.
Раз ви тию на уки в на шей стра не уде ля-

ет ся ог ром ное вни ма ние. И преж де все-
го — бла го да ря пос то ян ной под дер жке 
гла вы го су дар ства Нур сул та на Аби ше ви ча 
Назарбаева.
В сво ем Пос ла нии на ро ду Казахстана 

это го го да Президент стра ны в оче ред ной 
раз вы ра зил свое ис крен нее вни ма ние и 
бла го же ла тель ное от но ше ние, ска зав от-
кры то: «Не об хо ди мо под дер жать оте че-
ствен ных уче ных».
В 1946 го ду бы ла уч реж де на Ака де мия на ук 

Ка зах ской ССР, пер вым пре зи ден том ко то рой 
был из бран наш ве ли чай ший уче ный Ка ныш 
Иман та евич Сат па ев. Как вы зна ете, День 
ра бот ни ков на уки на шей рес пуб ли ки при уро-
чен имен но к его дню рож де ния. Это вы ра же-
ние на ше го осо бо го ува же ния и по чи та ния его 
ог ром ных зас луг пе ред Оте че ством, пе ред всей 
на укой Казахстана.

«У нас вы со ко об ра зо ван ное на се ле ние с 
вы со ким уров нем науч но го и твор чес ко-
го по тен ци ала, — от ме тил гла ва го су дар-
ства.— У мно гих стран это го нет, и дос ти же-
ние та ко го ка че ства они счи та ют од ной из 
сво их стра те ги чес ких це лей. Это — круп ней-
шее за во ева ние на ше го на ро да. Мы дол жны 
все мер но раз ви вать име ющий ся бес цен ный 
ка пи тал и соз да вать ему все но вые и бо лее 
ци ви ли зо ван ные ус ло вия для раз ви тия».
И дей стви тель но, науч ный по тен ци ал 

Казахстана всег да был до воль но вы сок, и мы 
по пра ву гор дим ся на ши ми вы да ющи ми ся 
уче ны ми.
За го ды не за ви си мос ти ка зах стан ской 

на укой дос тиг ну ты ве со мые ре зуль та ты 

меж ду на род но го уров ня в об лас ти ма те-
ма ти ки, би отех но ло гии, фи то хи мии, на но-
тех но ло гии, ме тал лур гии и дру гих.
Бла го да ря под дер жке гла вы го су дар ства 

не ук лон но рас тет фи нан си ро ва ние на уки.
В 2011 го ду об щий объ ем фи нан си ро-

ва ния науч ных ис сле до ва ний сос та вил 26,8 
млрд тен ге, а на 2012 год за ло же но 49,7 млрд 
тен ге — это рост на 61%.
А к 2015 го ду рас хо ды на на уку бу дут вы-

ве де ны на уро вень 1%, к 2020 го ду — 1,5% от 
ВВП, что су ще ствен но прод ви нет нас к по ка-
за те лям раз ви тых стран ми ра.
При нят со вер шен но но вый За кон «О на-

уке», в нем за ло же ны кар ди наль ные но вов-
ве де ния, ко то рые су лят боль шие пер спек-
ти вы даль ней ше го раз ви тия на уки. Са мым 
важ ным дос ти же ни ем но во го За ко на яв ля-
ет ся по вы ше ние ста ту са уче но го — глав ной 
фи гу ры науч но го про цес са. Имен но вы, 
науч ное со об ще ство, при ни ма ете те перь 
ре ше ние по ре али за ции науч ных ис сле до-
ва ний, для это го соз да ны на ци ональ ные 
науч ные со ве ты, НЦ ГНТЭ. Внед ре ны но вые 
фор мы фи нан си ро ва ния, ко то рые со от вет-
ству ют ми ро во му опы ту.
За пу ще на прог рам ма ба зо во го фи нан-

си ро ва ния, под ве де ны ито ги кон кур са 
на гран то вое фи нан си ро ва ние — на ци-
ональ ны ми науч ны ми со ве та ми бы ло отоб-
ра но 1174 науч ных про ек та. Для эк спер-
ти зы бы ло прив ле че но свы ше 1000 уче ных, 
в их чис ле 659 за ру беж ных эк спер тов из 59 
стран ми ра. Это наш пер вый опыт про ве-
де ния не за ви си мой эк спер ти зы, к то му же 
меж ду на род ны ми эк спер та ми.
В нас то ящее вре мя глав ным при ори те-

том на шей дея тель нос ти яв ля ют ся раз ра-
бот ка и внед ре ние ин но ва ций и, как ска за-
но в Пос ла нии Пре зи ден та стра ны на ро ду 
Казахстана это го го да, ук реп ле ние ка зах-
стан ской ин но ва ци он ной сис те мы в це-

лом. Од ной из са мых ак ту аль ных на се год-
няш ний день яв ля ет ся проб ле ма вос тре бо-
ван нос ти ре зуль та тов науч ной дея тель нос ти, 
обес пе че ния их прак ти чес кой ре али за ции, 
внед ре ния в про из вод ство. Ре ше ние этой 
за да чи пос лу жит са мым силь ным сти му лом 
в ра бо те уче но го, а в ко неч ном ито ге по вы-
сит ста тус, прес тиж на уки и науч но го тру да 
в це лом.
Хо те лось бы осо бо от ме тить при ня тие 

го су дар ством мер по сти му ли ро ва нию тру-
да науч ных ра бот ни ков. В це лях по ощ ре-
ния уче ных, до бив ших ся вы со ких ре зуль та-
тов, пре дус мот ре но при суж де ние пре мий 
от ли ца го су дар ства — Го су дар ствен ной 
пре мии в об лас ти на уки и тех ни ки, а так же 
имен ных пре мий — име ни К. И. Сат па ева, 
Ч. Ва ли ха но ва, И. Ал тын са ри на, Д. А. Ку-
на ева, М. Ауезо ва, Кюль-те ги на. Те перь 
раз ме ры этих пре мий су ще ствен но уве ли-
че ны.
У ка зах стан ских уче ных с каж дым го дом 

рас ши ря ет ся воз мож ность про хож де ния 
науч ных ста жи ро вок в ве ду щих ми ро вых 
науч ных цен трах, в том чис ле в рам ках меж-
ду на род ной сти пен дии Пре зи ден та рес пуб-
ли ки «Бо ла шак». С 2008 го да ста жи ров ку в 
ве ду щих науч ных и об ра зо ва тель ных цен-
трах ми ра прош ли уже 308 ка зах стан ских 
уче ных. В со от вет ствии с по ру че ни ями Пре-
зи ден та стра ны ко ли че ство сти пен дий прог-
рам мы «Бо ла шак» бу дет уве ли че но.
На ми взят курс на прев ра ще ние оте че-

ствен ной на уки в важ ней ший фак тор со ци-
аль но-эко но ми чес ко го и ду хов но го раз ви тия 
стра ны. Мы дол жны стре мить ся к боль шим 
вы со там, к науч ным дос ти же ни ям меж ду-
на род но го уров ня и ин тег ра ции в ми ро вую 
науч но-об ра зо ва тель ную сис те му.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИИ 
НА САЙТЕ WWW.EDU.GOV.KZ

Наука
Анонс

Теория и эксперименты в науке
В КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 

при под дер жке Ми нис тер ства об ра зо-
ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан 
прой дет VIII Меж ду на род ная науч ная 
кон фе рен ция «Ха ос и струк ту ры в не-
ли ней ных сис те мах. Те ория и эк спе ри-
мент». 

Кон фе рен ция пос вя ща ет ся 40-ле тию 
КарГУ име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, 
она прой дет с 18 по 20 июня. От кры тие 
кон фе рен ции сос то ит ся в уни вер си те те, 
а сек ци он ные за се да ния прой дут на ба зе 
от ды ха в Кар ка ра лин ске.

Ра бо та кон фе рен ции бу дет стро ить-
ся по сле ду ющим сек ци ям: 

Сек ция 1. Ди на ми чес кий ха ос и са мо-
ор га ни за ция в не ли ней ных сис те мах.

Сек ция 2. Ха ос и струк ту ры в кон ден-
си ро ван ных сре дах. 

Сек ция 3. Ди на ми ка не ли ней ных про-
цес сов пе ре но са.

Сек ция 4. Си нер ге ти ка и но вые тех но-
ло гии в

элек тро- и теп ло энер ге ти ке;• 
ра диоэлек тро ни ке и те ле ком му ни ка-• 
ци ях;
ин фор ма ци он ных сис те мах;• 
об ра зо ва нии и пе да го ги ке;• 
со ци аль но-об ще ствен ных сис те мах.• 
За яв ки и тек сты док ла дов нуж но выс-

лать по элек трон ной поч те в фор ма те 
Word (шрифт Ti mes New Ro man, 11pt, оди-
нар ный ин тер вал) на ад рес: cha os2012@
list.ru и в рас пе ча тан ном ви де (2 экз.). 
Объ ем тек стов — 5-6 стра ниц фор ма та 
А4 с по ля ми: свер ху — 25 мм; сни зу, сле-
ва и спра ва — 20 мм.

В вер хнем ле вом уг лу — УДК, ни же по 
цен тру про пис ны ми (заг лав ны ми) бук ва-
ми пе ча та ет ся наз ва ние док ла да. Пос ле 
наз ва ния пе ча та ют ся ини ци алы и фа ми-
лии ав то ров, ни же — на име но ва ние ор-
га ни за ции, го род, стра на и элек трон ный 
ад рес. За тем че рез 1 ин тер вал — текст 
док ла да.

К док ла ду при ло жить ан но та цию 
(5-6 пред ло же ний) на рус ском, ка зах-
ском и ан глий ском язы ках.

Ма те ри алы кон фе рен ции бу дут из-
да ны до на ча ла кон фе рен ции и мо гут 
быть вы бо роч но опуб ли ко ва ны в Eu ra si-
an Physi cal Techni cal Jo ur nal и «Вес тни ке 
КарГУ», се рия «Фи зи ка».

Ра бо чие язы ки — ан глий ский, ка зах-
ский, рус ский.

Бан ков ские рек ви зи ты КарГУ:
Оп ла та оргвзно са про из во дит ся пе ре-

чис ле ни ем на бан ков ский счет КарГУ:
РГКП «КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва»
Б/счет KZ69319G010000319464
БИК ABKZKZKX
КФ АО «БТА Банк», г. Ка ра ган да
Код 16, РНН 302000033720, 

БИН 990540002444. В кви тан ции нуж-
но ука зать наз на че ние пла те жа: «Для 
учас тия в кон фе рен ции «Ха ос 2012…», 
Ф. И. О. учас тни ка.

Ор га ни за ци он ный взнос за учас тие 
сос тав ля ет 3000 тг. (600 рос. руб.), для 
сту ден тов, ма гис тран тов, док то ран тов 
PhD — 1500 тг. (300 рос. руб.)

Кон троль ные да ты:
До 25 ап ре ля — прис лать ре гис тра-

ци он ную фор му и наз ва ние док ла дов.
До 15 мая — ма те ри алы док ла дов.
До 25 мая — рас сыл ка приг ла ше ний.
Для учас тни ков кон фе рен ции под го-

тов ле на спе ци аль ная прог рам ма — 
по се ще ние Кар ка ра лин ско го Го су дар-
ствен но го на ци ональ но го при род но го 
пар ка. Здесь мож но уви деть кра си вей-
шую при ро ду, пред став ля ющую рос кош-
ную па но ра му кас ка да озер, за по вед ник, 
где зве ри жи вут в ес те ствен ных ус ло ви-
ях. А так же со вер шить лес ные про гул ки, 
по бы вать на зна ме ни том за га доч ном 
Чер то вом озе ре, по се тить уни каль ные 
ис то ри чес кие па мят ни ки — буд дий ские 
хра мы XVI-XVII ве ков, пе ще ру пер во быт-
но го че ло ве ка.

В Германии издано научное 
исследование преподавателя КарГУ

Выступление Министра образования и науки Республики Казахстан 
Б. Т. Жумагулова на торжественном собрании, 
посвященном Дню работников науки. Астана, 12 апреля 2012 г.

В из да тель стве LAP LAM BERT Aca-
de mic Pub lis hing (Sa arbruc ken, Ger many) 
выш ла мо ног ра фия «Куль ту ро ло ги чес-
кие ос но вы по ли ху до же ствен но го об ра-
зо ва ния» про фес со ра КарГУ им. Е. А. Бу-
ке то ва Ла ри сы Ро ма нов ны Зо ло та ре вой. 
По это му по во ду сос то ялась на ша бе се да 
с ав то ром мо ног ра фии.

— Ла ри са Ро ма нов на, по че му Вы ре-
ши ли из дать кни гу за ру бе жом, в Гер ма-
нии?
Де ло в том, что в ок тяб ре 2011 го да я 

по лу чи ла по элек трон ной поч те пись мо с 
пред ло же ни ем опуб ли ко вать свою кни гу в 
из да тель стве LAP LAM BERT. В прес тиж ных 
рос сий ских жур на лах, нап ри мер в меж-
ду на род ном рос сий ском жур на ле «На ука, 
куль ту ра, об ра зо ва ние» бы ли опуб ли ко ва ны 
мои статьи по дан ной проб ле ме, ко то рой и 
за ин те ре со ва лось это из да тель ство. Оз на ко-
мив шись на сай те с тре бо ва ни ями LAP, я 
ре ши ла при нять их приг ла ше ние. Но моя 
мо ног ра фия — не ини ци атив ное из да ние. 

Она бы ла ут вер жде на и ре ко мен до ва на к 
пе ча ти Уче ным со ве том уни вер си те та.

— Нас коль ко ак ту аль на проб ле ма ти ка 
Ва шей мо ног ра фии?
Не сом нен но, проб ле ма ти ка ак ту аль на и 

пер спек тив на, по то му что она свя за на с мо-
дер ни за ци ей сис те мы об ра зо ва ния в Ка зах-
ста не, с науч но-пе да го ги чес кой под го тов кой 
ба ка лав ров об ра зо ва ния в об лас ти изоб-
ра зи тель но го ис кус ства к пре по да ва нию 
дис цип лин ху до же ствен но-эс те ти чес ко го 
цик ла в фор ми ру ющей ся 12-лет ней об ще-
об ра зо ва тель ной шко ле. Она раз ра бо та на в 
рам ках прог рам мы ЮНЕС КО. «Пос та вить 
об ра зо ва ние пре по да ва те лей ис кус ства но-
вым при ори те том в сис те ме об ра зо ва ния, 
да вая им воз мож ность внес ти бо лее эф фек-
тив ный вклад в про цесс изу че ния и куль тур-
но го раз ви тия» — от ме ча ет ся в «До рож ной 
кар те ху до же ствен но го об ра зо ва ния» Пер-
вой все мир ной кон фе рен ции ЮНЕС КО по 
ху до же ствен но му об ра зо ва нию.

— Кто ад ре сат Ва шей кни ги?
Из да ние ре ко мен до ва но для спе ци алис-

тов в об лас ти ис сле до ва ний по ху до же-
ствен но му, ху до же ствен но-пе да го ги чес ко му 
об ра зо ва нию и пе да го ги чес ко му ис кус ство-
ве де нию, эс те ти ке, куль ту ро ло гии, для пе-
да го гов — ис сле до ва те лей ву зов, кол лед-
жей, гим на зий. То есть оно име ет боль шое 
куль тур но-об ра зо ва тель ное прос тран ство. 
Дан ная мо ног ра фия мо жет пос лу жить в ка-
че стве учеб но-науч но го из да ния и ис поль-
зо вать ся в науч но-ис сле до ва тельской ра бо те 
сту ден тов, ма гис тран тов.

— Ка кое чув ство Вы ис пы та ли, ког да 
уви де ли ав тор ский эк зем пляр?

Не кое чув ство подъ ема и удов лет во ре-
ния, так как в ней пред став лен весь мой 
науч но-пе да го ги чес кой и ис кус ство вед чес-
кий опыт ра бо ты — как уче но го, пе да го га 
и ис кус ство ве да, моя ав тор ская кон цеп ция 
по ли ху до же ствен но го об ра зо ва ния ба ка-
лав ров изоб ра зи тель но го ис кус ства. Фак-
ти чес ки в мо ног ра фии — со дер жа тель ное 
на пол не ние мо их ав тор ских спец кур сов, 
аль тер на тив ных учеб ни ков и пред ше ству-
ющих мо ног ра фий, в час тнос ти, «Ис то рия 
ис кусств. Ху до же ствен ная кар ти на ми ра», 
«Ис то рия ис кусств Казахстана», «Пси хо-
ло гия ху до же ствен но го твор че ства», «Опи-
са ние и ана лиз про из ве де ния ис кус ства», 
«Му зе еве де ние», «Пе да го ги чес кое ис кус-
ство ве де ние» и др.

— До воль ны ли Вы эс те ти чес ким офор-
мле ни ем кни ги?
Кни га выг ля дит впол не сов ре мен но. В 

ней прос мат ри ва ет ся ев ро пей ский стиль 
из да ния книг. Тем бо лее что LAM BERT 
пред ла га ет выб рать из нес коль ких ты сяч 
об ло жек имен но ту, ко то рая со от вет ству ет 
ва шей кни ге. Я ду маю, что мне это уда лось. 
Ко неч но, хо те лось бы, что бы кни га бы ла в 
твер дом пе реп ле те. Но тог да бы, как мне 
по яс ни ла ме нед жер, це на из да ния бы ла бы 
слиш ком вы со кой, тем бо лее в ев ро. По ми-
мо то го, это чер но-бе лое из да ние, в мо ей 
кни ге нет ил люс тра ций, а таб ли цы смот-
рят ся дос та точ но эс те тич но. Кни га нес тан-
дар тно го фор ма та, в ней 510 стра ниц.

ХАСЕНОВ М. М., 
К. П. Н., ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА
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«Мен $аза#станныC азаматымын!»
2012 жыл дың 19 сəуірін де ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы 

Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те тін де «Мен Қа зақ стан ның 
аза ма ты мын!» — «Я — граж да нин Рес пуб ли ки Казахстан!» 
ат ты пат ри от тар дың ай мақ тық фо ру мы өт ті. Атал мыш ша-
ра ны өт кі зу де гі мақ сат — сту дент жас тар дың бойы на пат ри-
от тық рух ты сі ңі ру, əлеу мет тік бел сен ді лік пен аза мат тық 
жауап кер ші лік ті қа лып тас ты ру.

Фо рум ба ры сын да пат ри от тық рух ты, отан сүй гіш тік се зім ді 
ас қақ тат қан ша ра лар кең де ауқым ды лы ғы мен ерек ше лен ді. Ака-
де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си-
те ті Сту дент тер са райы ның фойе сін де уни вер си тет жас тар ұйым-
да ры ның көр ме сі ұйым дас ты рыл ды. Фо рум жұ мы сы на Ор та лық 
Қа зақ стан өңі рі нен 150-ге жу ық де ле гат қа тыс ты. Олар дың əр қай-
сы сы ның ел тұ ғы рын би ік те ту ге қа тыс ты өз ұсы ны сы, төл бас та-
ма сы бар.
Фо рум жұ мы сы на Ор та лық Қа зақ стан ай ма ғын да ғы бар лық 

жо ға ры оқу ор ны ның сту дент те рі қа тыс ты. Атап ай тсақ, ака де-
мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер си те-
ті, Қа ра ған ды мем ле кет тік ме ди ци на уни вер си те ті, Қа ра ған ды 
мем ле кет тік тех ни ка лық уни вер си те ті, ҚР ІІМ Б. Бей се нов атын-
да ғы Қа ра ған ды ака де ми ясы, Қаз тұ ты ну ода ғы Қа ра ған ды эко но-
ми ка лық уни вер си те ті, Қа ра ған ды мем ле кет тік ин дус три ал дық 
уни вер си те ті (Те мір тау қ.), Бай қо ңы ров атын да ғы Жез қаз ған 
мем ле кет тік уни вер си те ті, Ор та лық Қа зақ стан тех но ло гия жə не 
ме нед жмент ин сти ту ты (Бал қаш қ.), Қа ра ған ды «Бо ла шақ» уни-
вер си те ті, «КГТИ-Лин гва» Ор та лық Қа зақ стан уни вер си те ті, «Фе-
ми да» заң ака де ми ясы, Ха лы қа ра лық биз нес ака де ми ясы, Қа зір гі 
за ман ғы гу ма ни тар лық-тех ни ка лық ин сти ту ты.
Ай мақ тық «Пат ри от тар фо ру мы» жұ мы сы на Қа зақ стан жас-

тар кон грес сі ат қа ру шы ди рек то ры ның орын ба са ры А. А. Хай ру-
лин, «Нұр Отан» ха лық тық-де мок ра ти ялық пар ти ясы «Жас Отан» 
жас тар қа на ты ның об лыс тық бас тө ра ға сы Н. Жет піс ба ев, Қа ра-
ған ды об лы сы сту дент тер құ ры лыс от ря ды ның об лыс тық шта бы-
ның тө ра ға сы Е. Ж. Сар мур зин жə не Қа ра ған ды об лы сы жас тар 
ұйым да ры ның көш бас шы ла ры қа тыс ты.
Қа зақ стан ды ір ге сі бе рік, эко но ми ка сы да мы ған, мə де ни еті 

озық қу ат ты мем ле кет ке ай нал ды ру бү гін гі пат ри от тар дың бас ты 
мұ ра ты бо луы ти іс. Зи ялы қауым, жас тар, қо ғам дық ұйым өкіл-
де рі жи нал ған фо рум да əң гі ме не гі зі нен осы ой тө ңі ре гін де өр-
бі ді. Одан əрі Пат ри от тар жи ыны əр ЖОО кел ген сту дент тер дің 
қа ты су ымен бол ған ғы лы ми-прак ти ка лық кон фе рен ция ға ұлас ты. 
Кон фе рен ция төрт сек ция бойын ша жұ мыс жа са ды. Ар найы мо-
де ра тор лар сай ла нып, олар əділ қа зы мін де тін де ат қар ды. Кон фе-
рен ция ға қа ты су шы жас тар ды өзін дік сөз сап тауы, ой ұш қыр лы ғы, 
та қы рып ты ашу да ғы жа ңа шыл ды ғы, із де ну де гі қа жыр-қай ра ты 
сын ды кри те рий лер мен ба ға ла ды. Əр бір сек ци ядан «Ең үз дік» ба-
ян да ма шы лар анық тал ды. Со ны мен қо ры тын ды мы на дай бол ды: 
Пат ри отизм ұлт тық иде ялар дан құ рал ған қо ғам кон со ли да ци-
ясы ның бір фак то ры бо лып та бы ла ды. — Үз дік ба ян да ма: С. Цы-
га нов — Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ, А. Шал ха ро ва — ҚР ІІМ 
Б. Бей се нов атын да ғы ҚА; Бі лім бе ру жүйе сі ар қы лы Қа зақ стан 
жас та ры бойын да пат ри отиз мді да мы ту жə не ны ғай ту. — Үз дік 
ба ян да ма: А. Құ мыр зақ — Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ, Е. Бақ-
бер ге нов — ҚР ІІМ Б. Бей се нов атын да ғы ҚА; Ді ни экстре мизм: 
ма ңы зы, се бе бі, ал дын алу жол да ры — Үз дік ба ян да ма: Ш. Аб ди-
жаб ба ров, М. Егін та ева — ҚММУ, А. Ум чи ба ева — Е. А. Бө ке тов 
атын да ғы ҚарМУ, В. Па сын ков — ҚР ҚМ № 5451 əс ке ри бө лі мі; 
Са лауат ты өмір сү ру мə де ни еті — Үз дік ба ян да ма: А. Сав чук — 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ, Н. Ша ме нов — Е. А. Бө ке тов атын-
да ғы ҚарМУ
Бұн дай пат ри от тық фо рум дар қа шан да жас тар ру хын би ік-

те тіп, олар дың же ке көз қа рас та ры на, же ке иде яла ры на өзін дік 
ой-пі кі рін қал ды ра алу ына сеп ті гін ти гі зе ді. Бү гін гі жас тар дың 
əр қай сы сы бі лім мен қа ру ла на тын кез. Өй тке ні бұ рын ғы бел дес-
кен нің бе лін, жа ға лас қан ның жам ба сын алар за ман өтіп кет ті. Мі-
не, осы уақыт қа кел ген кез де тəуел сіз ді гі міз ді, же тіс ті гі міз ді жоқ қа 
шы ға рып ал майық. Біз ге ен ді тек қа на бі лім ді, ғы лым ды мең ге ру 
қа жет. «Бі лек ті бір ді жы ға ды, бі лім ді мың ды жы ға ды» де ген қа зе-
кем нің ма қа лы ен ді ға на өз мə нін тап қан дай. Ен де ше, бү гін гі жа-
лын ды жас тар, тек қа на «ал ға» де ген ке ре мет ұран мен ру хың ды 
ас қақ та тып, жі ге рің ді жа ни түс. Пат ри от тық ру хың ды тү сір мей, 
ер тең гі елің нің мық ты аза ма ты бо лу ды ой ла. Бү гін гі пат ри от тар 
фо ру мы ның бас ты мақ са ты да осы ны көз де ді. Осын дай мəн ді ша-
ра ның ор та сы нан та бы лу ға асық қан жа лын ды жас тар дың, жас тар 
ұйым да ры ның мү ше ле рі нің ҚарМУ-дың Сту дент тер са райын бір 
сер піл тіп тас та ға ны қу ан тар лық. Осы ған қа рап ата-ба ба мыз дың 
қа ны мен да ры ған пат ри от тық дəс түр дің мыз ғы мас бе рік ті гі не кə-
міл се не міз. Өңі рі міз де гі ұлы қа ра ша ңы рақ ҚарМУ бү гін гі бі лім 
са ла сын да, ғы лым биі гін де жүр ген пат ри от жас тар ды тəр би еле уде 
ерек ше мəр те бе ге ие. Ол, ең ал ды мен, ай ран дай ұйы ған ұжым-
ның бе ре ке-бір лі гі, та ту лы ғы ның ар қа сы, бі лім по тен ци алы ның 
жо ға ры бі лік ті лі гі нің, бі лік ті ма ман да ры ның ар қа сы. Ел ба сы мыз 
Н. Ə. Назарбаев ха лық қа жол да ған Жол да ула рын да жас тар мə се-
ле сін на зар дан тыс қал дыр ған емес, ке рі сін ше со ның ше ші лу жол да-
рын үне мі Үкі мет на за ры на ұсы нып оты ра ды. Жыл жыл жы ған сайын 
елі міз дің жас тар ға де ген жауап кер ші лі гі, се нім ді лі гі ар тып ке ле ді.

А. �;МЫРЗА�;ЛЫ, -�АРМУ СТУДЕНТІ
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Я — гражданин Республики Казахстан!
В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни вер си те те им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва се год ня про шел 

ре ги ональ ный фо рум пат ри отов «Мен Қа зақ стан ның аза ма ты мын!» — «Я граж да нин Рес пуб ли ки 
Казахстан!»

Фо рум соб рал сту ден тов прак ти чес ки всех ву зов Цен траль но-Ка зах стан ско го ре ги она. При сут ство ва ли пред-
ста ви те ли Кон грес са мо ло де жи Казахстана, ли де ры мо ло деж ных ор га ни за ций об лас ти. Здесь бы ли пред став-
ле ны де ле га ции Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва, Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го ме ди цин ско го уни вер си те та, Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та, Ка ра-
ган дин ской ака де мии МВД РК им. Б. Бей се но ва, Ка ра ган дин ско го эко но ми чес ко го уни вер си те та Каз пот реб со-
юза, Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го ин дус три аль но го уни вер си те та (г. Те мир тау), Жез каз ган ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та им. Бай ко ну ро ва, Цен траль но-Ка зах стан ско го ин сти ту та тех но ло гии и ме нед жмен та 
(г. Бал хаш), Ка ра ган дин ско го уни вер си те та «Бо ла шақ», Цен траль но-Ка зах стан ско го уни вер си те та «МГТИ-Лин-
гва», юри ди чес кой ака де мии «Фе ми да», Меж ду на род ной биз нес-ака де мии, Сов ре мен но го гу ма ни тар но-тех ни-
чес ко го ин сти ту та, а так же пред ста ви те ли Кон грес са мо ло де жи Казахстана, ли де ры мо ло деж ных ор га ни-
за ций Ка ра ган дин ской об лас ти (Ре ги ональ ный аль янс сту ден тов Казахстана, «Жа сыл Ел», Об лас тной штаб 
сту ден чес ких стро итель ных от ря дов Ка ра ган дин ской об лас ти, ОО «Граж да не Казахстана»).

«Цель ме роп ри ятия — фор ми ро ва ние у сту ден чес кой мо ло де жи пат ри оти чес ко го соз на ния, вы со кой со-
ци аль ной ак тив нос ти и граж дан ской от вет ствен нос ти»,— от ме ча ют ор га ни за то ры. В рам ках про ве де ния ре-
ги ональ но го фо ру ма бы ла ор га ни зо ва на ра бо та сле ду ющих сек ций: пат ри отизм как один из фак то ров кон со-
ли да ции об ще ства, сос тав ная на ци ональ ной идеи; раз ви тие и ук реп ле ние пат ри отиз ма мо ло де жи Казахстана 
че рез приз му об ра зо ва тель ной сис те мы; ре ли ги оз ный экстре мизм: сущ ность, при чи ны, пу ти пре дот вра ще ния; 
куль ту ра здо ро во го об ра за жиз ни.
В фойе Двор ца сту ден тов Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва бы ла ор га ни-

зо ва на выс тав ка мо ло деж ных ор га ни за ций уни вер си те та. А мы пред ла га ем на шим чи та те лям фо то ре пор таж 
о са мом фо ру ме.
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Би ыл кен ші лер ша һа ры Қа ра ған ды ның 
Құр мет ті аза ма ты, қо ғам қай рат ке рі, Қа-
зақ стан Жа зу шы лар ода ғы ның бас қар ма 
мү ше сі, пуб ли цист, жа зу шы Жайық Бек-
тұ ров тың дү ни еге кел ге ні не ға сыр то ла ды. 
Жайық Кə ге нұ лы Бек тұ ров 1912 жы лы 15 
қа зан да Ақ мо ла уезі нің Мон шақ ты бо лы-
сын да (қа зір гі Астана об лы сы, Алек се ев 
ауда ны, Үр пі ауылы) өмір ге кел ген.

Ба ла лық ша ғын да араб ша хат та ны ған. 
Жас тайы нан же тім қа лып, ең бек ке ер те ара-
ла са ды. 1927 жы лы ауыл да мұ ға лім бо лып жұ-
мыс іс тей ді. Ат ба сар да ғы мұ ға лім дер кур сын 
аяқ та ған нан кейін 1928 жыл дан ұс таз бо лып, 
1930-31 жыл да ры Нұ ра аудан дық мек те бін де 
екін ші дə ре же де гі мұ ға лім, 1932-37 жыл да-
ры Ста лин, Арыс, Пах та-Арал аудан да рын да 
ЛКСМ ко ми те ті нің хат шы сы, ЛКСМ ко ми-
те ті нің Оң түс тік Қа зақ стан жə не Қа зақ өл ке-
ле рі нің бө лім мең ге ру ші сі бо лып ең бек ете ді. 
1934 жы лы Қа зан ком му нис тік уни вер си те тін 
бі ті ріп, 1937-38 жыл да ры рес пуб ли ка лық «Ле-
нин шіл жас» га зе ті ре дак то ры ның орын ба са-
ры, 1938-39 жыл да ры «Со ци алис тік Қа зақ стан» 
га зе ті нің бө лім мең ге ру ші сі, 1939-42 жыл да ры 
Жам был қа ла сын да ғы об лыс тық «Ком му нист» 
га зе ті нің жауап ты ре дак то ры бо лып қыз мет 
ат қа ра ды.

1942 жы лы № 105 ка ва ле ри ялық ди ви зи-
ясы ның офи це рі жə не ди ви зи ялық га зет тің 
ре дак то ры бо ла жү ріп, жал ған са яси жа ла 
ке сі рі нен НКВД тұт қын ға алып, 10 жыл ға бас 
бос тан ды ғы нан айы ры ла ды. Жа зық сыз өк тем 

са ясат құр бан ды ғы на ай нал ған Жайық Кə-
генұ лы Свер длов об лы сын да ғы Ив дель ла ге рі-
не жер ауда ры ла ды.
Жайық қа жа был ған жа ла тек қа на 1955 жы-

лы ҚазССР Жо ғар ғы со ты ның Пре зи ди умы-
ның ше ші мі мен кү шін жойып, ал ды мен 
1958 жы лы бос тан дық қа шы ға ды, ал 1989 жы-
лы тү бе гей лі ақ та ла ды.
Бі рақ түр ме мен ла герь де бас тан кеш кен 

қи ың дық та ры мен тау қы мет Жайық Кə ге н-
ұлы ның ден са улы ғы на əсер ет пей қой ма ды.
Сол жыл дар сал ған жа ра, Ста лин дік зұл-

мат тың аза бын бас тан кеш кен бет ке ұс тар аза-
мат та ры мыз дың жа зық сыз жа па ше гуі, олар ға 
көр сет кен зор лық-зом бы лық жай лы үш бө-
лім нен тұ ра тын «Тө гіл ген ар» ат ты ро ман ды 
ол 1940 жыл да ры бас тап, 1989 жы лы аяқ тап 
жа зып бі ті ре ді.
Ро ман ның ал ғаш қы бө лі мі еге мен дік ал ған-

нан кейін, 1995 жы лы «Жұл дыз» жур на лы на 
ұлт тық пуб ли цис ти ка мыз дың бел ді өкі лі Нұр-
ма хан Ораз бек тің қол дауымен жа рық қөр се, 
1997 жы лы «Қа зақ стан» бас па сы «Таң ба» де ген 
ат пен ро ман ды то лық ба сып шы ғар ды.
Жал пы бұл шы ғар ма — азап ла ге рін де гі 

өмір ді қа зақ əде би етін де бей не ле ген тұң ғыш 
ең бек. Жайық Бек тұ ров — ста лин дік ла герь-
лер дің аза бын тар тқан қа зақ жа зу шы ла ры ның 
бі рі. Өз ге жа зу шы лар дың бір де-бі рі ке зін де 
бұл та қы рып қа қа лам тар тқан жоқ. Ж. Бек тұ-
ров сол азап ты шын шыл тұр ғы дан бей не ле ген 
жал ғыз жа зу шы де уге бо ла ды. «Таң ба» ро ма-
ны, жи нақ қа ен ген бас қа да шы ғар ма лар со ған 
ай ғақ.
Бұл шы ғар ма оқыр ман ның қо лы на 40 жыл-

дан соң ға на ти ді. Қа зақ тың бір ту ар ба тыр ұлы 
Бауыр жан Мо мы шұ лы ның сө зі мен ай тқан да: 
«Шын дық шық ты, бі рақ ке ші гіп шық ты…» 
Бұл ро ман ның қол жаз ба сын қа зақ тың көр-
нек ті жа зу шы ла ры Ғ. Мү сі ре пов, Ғ. Мұс та фин, 
Ж. Мол да ға ли ев жə не ға лым Е. Бө ке тов тер 
оқып, өз пі кір ле рін біл дір ген. Бас па ға да ұсы-
ныл ған, бі рақ сол кез де гі са яси жағ дай лар ға 
бай ла ныс ты ең бек жа рық көр ме ді.
Бұл ту ра лы жа зу шы бы лай деп жа за ды: 

«…Мі не, осы ны бас тан ке шір ген мы на мен, 
жо ға ры да ғы дай қа зақ бір кез де өз ал ды на ұлт 
бол ған ел еді, оның Бай тұр сы нов, Ду ла тов, 
Сей фул лин, Қо жа нов, Жұ ма ба ев, Бө кей ха нов 
сын ды ел қа мын ой ла ған бі лік ті ұл да ры бар 
еді де ге нім үшін аты лып қа ла жаз да ған мен 
əб ден ауыз күй ген дік тен мы на «Таң ба да» бұл 
аб зал аға ла рым ды атай ал май қал дым…» Жа-
зу шы ның бұл та қы рып қа қа лам сіл теуі тек 

бұл ро ман мен шек те ліп қой ған жоқ. Оның 
«Ыс тық кар цер» тол ғауы, «Ай да уда», «Сі бір-
де» по эма ла ры да елі міз дің ше жі ре сі не қа ра 
таң ба бол ған 30-40 жыл дар да ғы ала пат ащы 
шын дық жайын да еді.
Ив дель ла ге рін де гі өмір, əді лет сіз дік, заң-

сыз дық тар оның шы ғар ма шы лы ғы ның өзе гі не 
ай нал ды.
Қа лам гер ту ын ды ла ры əр түр лі жан рда 

жа зыл ған. Əр жыл да ры əн гі ме ле рі, по вес те-
рі, өлең де рі мен очерк-ма қа ла ла ры жа рық 
көр ді. «Тө кен нің тө ре лі гі» по вес те рі, «Ақын 
мен арам за», «Қа рын дас пен қош та су» по эма-
ла ры, «Үш Əл кей», «Жа ужү рек», «Өрт пен 
дерт», «Дə лел мен де рек», «Тер рор құр бан да-
ры», «Фо то су рет тер сөй ле ген де» та ри хи очер-
кте рі. Ол — Ба лу ан Шо лақ ту ра лы да қы зық ты 
очерк тер жаз ған қа лам гер.
Кө зі нің ті рі сін де кө кейін де шер бо лып қат-

қан көп мə се ле лер мен оқи ға лар ды мер зім ді 
бас па сөз бет те рі не де жа ри ялап үл гер ді.
Жа зу шы аға мыз 1958 жыл дан Қа зақ стан 

Жа зу шы лар Ода ғы ның Қа ра ған ды об лы са ра-
лық бө лім ше сі не бас шы лық ет ті. КСРО жа зу-
шы ла ры ода ғы ның мү ше лі гі не өтіп, осы одақ 
бас қар ма сы ның мү ше сі бо лып сай лан ды.
Ол кен ші лер өл ке сі нің өр кен деуіне өз үле-

сін қо сып, оның ор та лы ғы Қа ра ған ды қа ла сы-
ның ше жі ре сін жа зу шы ре тін де де бел гі лі.
Жайық Кə ге нұ лы Қа ра ған ды жə не Қа ра ған-

ды об лы сы ның эн цик ло пе ди ясын жа са ушы-
лар дың бі рі.
Ж. Бек тұ ров өз за ма ны на өр ке уде сін имей 

оза ту ған, жұр тын тө бе сі не кө тер ген Алаш тың 
азын-аулақ тұл ға ла ры ның бі рі еді. Кө не нің кө-
зі бол ған қарт қа лам гер 1998 жыл дың 26 на у-
ры зын да 86 жа сын да дү ни еден оз ды.
Жа зу шы жер ле сі міз Ж.Қ. Бек тұ ров тың ға-

сыр лық ме рей тойы на дайын дық об лыс кө ле-
мін де бас та лып кет ті. Біз дің ҚарМУ Ғы лы ми 
кі тап ха на сы ның ұжы мы да осы ме рей той ға 
өз үлес те рін қо су ды жос пар лап отыр. Кі тап-
ха на да жа зу шы шы ғар ма ла ры нан көр ме лер 
ұйым дас ты ры лып, кез де су лер мен шо лу лар 
жа са ла ды.
Жа зу шы жай лы бас па сөз бет те рі не жа рия-

лан ған ма қа ла лар мен оның шы ғар ма ла рын 
ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды 
мем ле кет тік уни вер си те ті нің Ғы лы ми кі тап ха-
на сы ның кі тап қо ры нан алып оқи ала сыз дар. 
Əде би ет тер дің ті зі мі мен кі тап ха на сай тын да 
(http://lib rary. ksu. kz) та ны са ала сыз дар.

А. ТЕКЕНОВА, �АРМУ �ЫЛЫМИ КІТАПХАНАСЫ

Жайы# БектDровтыC ту'анына 100 жылО#ы, о#ы, ойыCа тDт
&стазды# — Dлы #Dрмет

G; ла ма Dа лым <бу На сыр Cл-
Фа ра би «Kс таз… Жа ра ты лы сы-
нан >зi не ай тыл Dан ны: бC рiн же-
те тA сiн ген, к>р ген, ес тi ген жC не 
а: Dар Dан нCр се лер дi: бC рiн жа-
дын да жа7 сы са7 тай тын, жа 7ын-
да ры на да, жат адам да ры на да 
Cдiл, ж;рт ты: бC рi не жа7 сы лы7 
пен iз гi лiк к>р се тiп, 7ор 7ы ныш 
пен жас 7а ну де ген дi бiл мей тiн 
ба тыл, ер жA рек бо луы ке рек», — 
де ген ;с та ны мы нан еш 7а шан ай-
ны ма Dан.

Сол си я7 ты еге мен ді елі міз ді: 
Пре зи ден ті Н;р с;л тан Назарбаев 
бC се ке ге ба рын ша 7а бі лет ті, сер-
пін ді да му Aс тін де гі елу ел ді: 7а-
та ры на ену Aшін са па лы бі лім мен 
са на лы тCр бие ке рек екен ді гі-
не ба са на зар аудар ды. «Kс та зы 
жа7 сы ны: — ;с та ны мы жа7 сы» 
де ген дей, шC кірт ті: жан-жа7 ты, 
сауат ты, бі лім ді бо луы біл гір �Cм 
бі лік ті ;с таз Dа ті ке лей бай ла ныс-
ты. Мек теп ті: жA ре гі не те :е ле тін 
;с таз ды7 7ыз мет Aшін кAш-жі гер, 
7ай рат ты лы7 пен та бан ды лы7 ты: 
7а жет екен ді гі бе се не ден бел гі лі. 
Сон ды7 тан да бо лар, ;с таз т;л Dа-
сы ерек ше ма :ыз ды. Kс таз — ;ла-
Dат ты есім. ШC кірт те рін бі лім нC-
рі мен су сын да тып, тC лім-тCр бие 
бе ру, жа7 сы 7а си ет тер ді бойы на 
да ры тып, адам гер ші лік рух та ба-
Dыт-баD дар бе ру де м; Dа лім ні: е:-
бе гі зор. Бі лім к> шін жыл жы тып 
ке ле жат 7ан ;с таз дар 7ауымы 
со ны сы мен де Cр дайым 7а си ет ті 
т;л Dа ре тін де ерек ше ле не ді.

ТCуел сіз ел ата нып, т> бе міз ге 
ту ті гіп, ті лі міз ді: мCр те бе сі ар-
тып, Cлем ге аты мыз ды та ны тып 
жат 7ан ке зе: де ;лт ты:, ел ді: 
бо ла ша Dы — жас ;р па7 тCр би есі-
не де мы7 ты к> :іл б> лі нуі 7а жет. 
Еге мен ді, тCуел сіз Fа за7 стан да 
>р ке ни ет ке апа рар жол ды: бас-
тауы — мек теп де сек, мек теп ті: 
бас ты т;л Dа сы, жA ре гі — м; Dа лім.

<ри не, ;с таз жA гі — ауыр жAк. 
Kс таз дар ды: Cсер лі Aн мен, асы7-
пай мC нер леп с>й ле ген с> зі нен 
Cр бір о7у шы Dа де ген 7ам 7ор лы7-
ты:, ана лы7, Cке лік се зім ні: да на 
ой ды: ыс ты7 ле бі есіп т;р Dан дай. 
ИC, адам ны: жан дA ни есін тA сі-
ніп, рен жіт пей, 7а те лі гін сез ді ре 
бі лу — б;л на Dыз ше бер лік емес 
пе?!

Ал Dыр, ой лы адам ды тCр би-
елеу — ;с таз ал дын да т;р Dан Aл-
кен мін дет. Осы жауап кер ші лік ті 
се зі не оты ра, ;с таз жан-жа7 ты 
да мы Dан, >ре сі ке:, би ік па ра сат-
ты о7у шы тCр би еле уде, са па лы 
бі лім бе ру де жа :а тех но ло ги яны: 
Cдіс-тC сіл де рін ти ім ді пай да ла на 
оты рып, о7у шы лар ды: із де нім-
паз ды7, зерт те уші лік, шы Dар ма-
шы лы7 7а бі лет те рін да мы ту ды, 
ата-ана, м; Dа лім жC не о7у шы 
ара сын да Dы ын ты ма7 тас ты7 ты 
7а лып тас ты ра оты рып бі лім са-
па сын арт ты ру ды ма7 сат т; туы 
ке рек. Сон да Dа на ;с таз е: бе гі 
та быс ты бол ма7.

Kр па7 ты: ;лы м; ра ты жо лын-
да тал май е: бек етіп, кейін гі ;р-
па7 ты: бойы на бі лім дC нін сеуіп, 
Dы лым Cле мі ні: шы мыл ды Dын 
ашып, ілім ні: шам шы ра Dын жа-
Dа тын ты ным сыз ла ула Dан жа лын 
иеле рі ні: ал дын да 7а ры зы мыз 
бен па ры зы мыз ды: >тел ме сі 
аны7.

Ж. МАНБАЕВА,
�АРА�АНДЫ ОБЛЫСТЫ� ДАРЫНДЫ БАЛАЛАР�А 

АРНАЙЫ МАМАНДАНДЫРЫЛ�АН «М;РАГЕР» 
МЕКТЕП-ИНТЕРНАТЫНЫ� М;�АЛІМІ

Бұр на ғы кү ні ҚарМУ-дың жур на лис ти ка 
бө лі мі нің сту дент те рі Алматы қа ла сын да өт-
кен рес пуб ли ка лық «Ең да рын ды жур на лист» 
пəн дік олим пи ада сы на қа ты сып қайт ты. Ар-
қа дан алып ұшып Ала та удың ете гі не қон ған 
ҚарМУ сту дент те рі 2 орын ды қан жы ға сы на 
бай ла ды. Олим пи ада Қа зақ стан дық бел ді де 
бе дел ді оқу ор ны əл-Фа ра би атын да ғы ҚазҰУ-
да өт ті. Қа зҰУ-ға ат ба сын бұр ған дар қа та-
рын да жур на лис ти ка ның кө се ге сін кө гер тіп, 
абы ройын ас қақ та та мыз деп ар ман да ған жас 
жур на лис тер же тер лік. Ару қа ла Алматы ға 
«бо ла шақ да рын ды жур на лист» ата ну ға асық-
қан ар қа жас та ры ға на емес екен. Со нау қа си-
ет ті Түр кіс тан же рі нен, ару Астана дан, Се мей 
өңі рі, Пав ло дар об лы сы, Қы зы лор да же рі нен 
ат ары тып жет кен ко ман да лар көп. Алматы-
ның өзі нен Қа зҰУ-мен қа тар Абай атын да ғы 
пе да го ги ка лық уни вер си тет, Сү лей мен Де-
ми рел атын да ғы уни вер си тет тер ден та лай 
мық ты лар жи на лып ты. Əділ қа зы лар ал қа-
сын да жур на лис ти ка ға ең бе гі сің ген ра дио 
май тал ма ны Сауық Жа қа но ва бас тап, спорт 
жур на лис ті Аман гел ді Сейіт хан дар əділ тө ре-
лік етер лік ба ға сын бер ді. Бұл сайыс бойын ша 
қа ты су шы лар жур на лис ти ка са ла сы ның жан-
жақ ты лы ғын көр се тіп ба ғу ке рек. Же дел дік 
пен шап шаң дық ты та лап ете тін бө лім ді са ра-
лап, дұ рыс ба ға сын бе ру қи ын дық ту ғыз ға ны 
бай қал ды. Сайыс тың со ңы на та ман əділ қа зы-
лар ал қа сы «ең да рын ды бо ла шақ жур на лис-
тер ді» анық та ды. Жал пы, есеп тік үш орын 
бойын ша 1 орын ды Қа зҰУ иелен се, 2 орын ды 

Қа ра ған ды «Са ры ар қа», 3 орын ға та бан ті ре-
ген С. Де ми рел атын да ғы уни вер си тет бол ды. 
Ел ден бар ған топ тың атауы «Са ры ар қа» есі мін 
ал ға тарт ты. Ұран етіп «Сөз дің ата сы — бір лік, 
ана сы —шын дық» ат ты Қаз дауыс ты Қа зы-
бек ба ба мыз дың ұла ғат ты сө зін не гіз ге ал ды. 
Ко ман да əу бас тан ерек ше лі гі мен көз ге түс ті. 
«Біз бір ді емес, мың ның қа мын ой лап ха лық қа 
адал қыз мет ету жо лын да бі лім алып, ең бек-
те не міз» деп өз де рін та ныс тыр ған «Са ры ар қа-
лық тар» Қа зҰУ-ды бір дүр лік тір ді. Ко ман да ны 
же тек ші міз ҚарМУ-дың жур на лис ти ка бө лі-
мі нің оқы ту шы сы Лəз зат Қо жах ме то ва бас тап 
бар ды. Қа зы лар ал қа сы ко ман да ға ри за шы лы-
ғын ті ке лей же тек ші міз ге біл ді ріп жат ты. Со-
ны мен, Қа ра ған ды ның абы ройын ас қақ та тып, 
ҚарМУ-дың кө се ге сін кө гер тіп 2 бө лім бойын-
ша да оза шауып ал да кел ді. Ко ман да мү ше-
ле рі жур на лис тке лайық бі лі мі мен да ры нын 
ор та ға са лып, əр мү ше сі өз бө лі мі бойын ша 
бақ сы нас ты. Бе ріл ген 3 орын бойын ша көр-
сет кіш тер са ра ла нып, сер ти фи кат, дип лом дар 
та быс тал ды. «Ең үз дік те ле жур нист» бө лі мі 
бойын ша Қа на фи на Əй ге рім 2 орын иелен се, 
«Ең үз дік фо то жур на лист» са ла сы бойын ша 
2 орын ды Бе ке то ва Пе ри зат, «Ең үз дік бас па-
сөз жур на ли сі» сайы сы бойын ша 2 орын ды 
Со вет Аяулым, «Ең үз дік ин тер нет жур на ли-
сі» бойын ша 2 орын ды Сү лей ме но ва Ра ушан 
иелен се, ко ман да ны ал ға же те леп, бас шы лық 
ет кен Нұр ті леу Си яз ба ев əділ қа зы лар ал қа сы-
ның мақ тауына иеле ніп, сый лық та быс тал ды. 
«Жан-жақ ты дайын дық», «мық ты фак ту ра», 

«үз дік мон таж», «өнер лі сту дент тер», «сөз ге 
ше шен» де ген тір кес тер «Са ры ар қа лық тар ға» 
ар на лып ай ты лып жат ты. «Бо ла шақ да рын-
ды жур на лис тер ді» да рын ды лар жи нал ған 
сайыс қа бас тап кел ген же тек ші міз Лəз зат Қо-
жах ме то ва ұс та зы мыз ға ал ғыс ай ты лып, жа ңа 
мо дель ді ұялы те ле фон сый ға тар тыл ды.

P. S.: Алматы ға жи нал ған бі лім ор да ла ры-
на Са ры ар қа ның мə де ни еті мен өне рін қос-
па ған да, бі лі мін кө рер көз бол са, бір длел де-
ген дей міз. Се беп, үз дік үш тік тің қа та рын да ғы 
жүл де лі орын ды қан жы ға сы на бай ла ды ар қа 
жас та ры. Кеш құ рым, Алматы ны ара лап, Көк-
тө бе нің биі гі не шы ғып, мұ нар лан ған Ала тау-
ға бір көз тас та дық. Ке зін де гі ару Алматы ның 
ке ре мет те рі не куə бол ма сақ та, бұл Алматы 
кө ңіл ге же міс ті де же ңіс ті ой лар əке ліп, қи-
мас тық се зім ге бө ле ге ні рас. Бі рақ, жү рек те 
Ар қа ның дар хан жұр ты ның бет-бей не сі, адал 
ті ле гі сақ тал ған. Не бə рі төрт күн нің ішін де 
Қа ра ған ды ны са ғын дық. Ел ге же ту ге асық тық. 
Ар қа жұр ты құ шақ жая қар сы алу ға да яр тұр-
ған бо ла тын.

АЯУЛЫМ СОВЕТ, �АРМУ СТУДЕНТІ

Баба сAзін ту етіп…
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Се год ня эта муд рость ре али зу ет ся в прог рам ме 
по ли языч но го об ра зо ва ния. Трехъ язы чие — это не-
об хо ди мость, о ко то рой го во рил в сво ем Пос ла нии 
гла ва на ше го го су дар ства Н. А. Назарбаев. В бу ду-
щем каж дый ка зах ста нец дол жен сво бод но го во рить 
на ка зах ском, рус ском и ан глий ском язы ках. Пов се-
мес тный пе ре вод де лоп ро из вод ства на го су дар ствен-
ный язык тре бу ет глу бо ких его зна ний, ин тег ра ция 
Казахстана в ми ро вое прос тран ство — зна ния ан-
глий ско го, а рус ский не об хо дим как язык меж на ци-
ональ но го об ще ния, как язык сот руд ни че ства меж ду 
стра на ми СНГ.

13 ап ре ля 2012 го да прош ла II Меж фа куль тет-
ская сту ден чес кая олим пи ада. Эта олим пи ада тра-
ди ци он но про во дит ся сре ди сту ден тов, ко то рые 
обу ча ют ся в по ли языч ных груп пах. Цель олим пи-
ады бы ла сос ре до то че на на ста нов ле нии по ли языч-
ной лич нос ти, уро вень сфор ми ро ван нос ти ко то рой 
во мно гом обус лав ли ва ет по зи тив ный ха рак тер са-
мо ре али за ции че ло ве ка в сов ре мен ных ус ло ви ях 

об ще ствен ных от но ше ний, его про фес си ональ ную 
кон ку рен тос по соб ность и со ци аль ную мо биль ность. 
От кры тие олим пи ады прош ло при учас тии про-
рек то ра по учеб ной ра бо те, док то ра пе да го ги чес ких 
на ук, про фес со ра Кар ги на С. Т. и де ка на фа куль те та 
инос тран ных язы ков Жет пис ба евой Б. А. Они поз-
дра ви ли учас тни ков от име ни рек то ра и ор га ни за то-
ров олим пи ады, а так же сде ла ли в при вет ствен ном 
сло ве глав ный ак цент на не сом нен ных пре иму ще-
ствах по ли языч но го об ра зо ва ния бу ду ще го кон ку-
рен тос по соб но го спе ци алис та.
Олим пи ада про во ди лась в три эта па: на пи са ние 

лек си ко-грам ма ти чес ко го тес та, чте ние, го во ре ние 
(spe aking). В олим пи аде уча ство ва ли 124 сту ден та ес-
те ствен ных и гу ма ни тар ных фа куль те тов, а чле на ми 
жю ри яв ля лись кан ди да ты на ук, ма гис тры, стар шие 
пре по да ва те ли, обу ча ющие сту ден тов по ли языч ных 
групп ка зах ско му, рус ско му и ан глий ско му язы кам.
Са мым труд ным ис пы та ни ем стал для сту ден-

тов пос лед ний тур, где они дол жны бы ли го во рить 

на про фес си ональ ные и дру гие те мы на двух язы ках: 
ан глий ском и рус ском (ка зах ском) пос ле двух ми нут 
под го тов ки. Са мые эру ди ро ван ные сту ден ты су ме ли 
пре одо леть вол не ние и в от ве тах рас кры ли свои зна-
ния язы ков и эру ди цию.
По ито гам олим пи ады дип ло ма ми III сте пе ни 

бы ли наг раж де ны 11 сту ден тов, а дип ло ма ми II сте-
пе ни наг ра ди ли 9 сту ден тов. А по бе ди те ля ми ста ли 
Кур шы бе ко ва Да на (спе ци аль ность «ту ризм»), Абе-
ку ло ва Ра зия (спе ци аль ность «ми ро вая эко но ми ка»), 
Ко ша ба ева За уре (спе ци аль ность «меж ду на род ное 
пра во»), Саг бе то ва Жан бо та (спе ци аль ность «меж-
ду на род ное пра во»), Сав чен ко Ан на (спе ци аль ность 
«меж ду на род ные от но ше ния»), Ко жа но ва Ажар 
(спе ци аль ность «ту ризм»).

Как сту ден тка по ли языч ной груп пы хо чу ска зать 
от сво его име ни, что к сту ден там-«по ли языч ни кам» 
всег да предъ яв ля ют ся осо бые тре бо ва ния. Изу че ние 
язы ков — от вет ствен ный и тя же лый труд. Но он всег-
да при но сит свои бо га тые пло ды: уз на ешь куль ту ру 
раз ных на ро дов, ду хов но рас тешь, а глав ное — это 
за лог дос той но го про фес си ональ но го бу ду ще го.

ГУЛЖАЙНА ИСЛАМБАЕВА,  СТУДЕНТКА ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Лучшие на историческом 
факультете!

30 мар та 2012 го да ко ман ды 
ис то ри чес ко го фа куль те та КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва за ня ли при зо-
вые мес та (1-е и 2-е) на Рес пуб ли-
кан ской пред мет ной олим пи аде 
по ре ги оно ве де нию, про во див-
шей ся в Ка зах ском на ци ональ-
ном уни вер си те те им. аль-Фа ра-
би. В олим пи аде при ня ли учас тие 
ко ман ды спе ци аль нос тей «ре ги-
оно ве де ние» и «вос то ко ве де ние» 
Каз НУ им. аль-Фа ра би, Ка зУ МО-
иМЯ, КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва и 
дру гие.

По ито гам двух ту ров за ня ли 
при зо вые мес та ко ман ды спе-
ци аль нос ти «меж ду на род ные 
от но ше ния» ис то ри чес ко го фа-
куль те та КарГУ:

1-е мес то — ко ман да «Центр» 
(рус ский язык обу че ния) КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва, науч ный ру-
ко во ди тель — к. и. н. Ту леуова 
Ба хыт гуль Тле уба ев на.

2-е мес то — ко ман да «Аль та-
ир» (ка зах ский язык обу че ния) 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, науч-
ный ру ко во ди тель — к. и. н. Сма-
гу ло ва Гуль на ра Му рат бе ков на.

По ре зуль та там де бат но го 
тур ни ра наг раж де ны имен ны ми 
дип ло ма ми сле ду ющие сту ден ты 
спе ци аль нос ти «меж ду на род ные 
от но ше ния» КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва: дип ло мом 1-й сте пе ни — сту-
дент 2-го кур са Ах ме дия Н;р с;л тан; 
дип ло мом 2-й сте пе ни — сту ден-
тка 2-го кур са Ан на Сав чен ко; 
дип ло мом 3-й сте пе ни — сту дент 2 
кур са Дер біс Шы: Dыс.

Химики стали третьими!
30 мар та 2012 го да ко ман да 

хи ми чес ко го фа куль те та КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва за ня ла 3-е 
мес то в Рес пуб ли кан ской сту-
ден чес кой олим пи аде по спе-
ци аль нос ти 050606 — «Хи мия», 
про во див шей ся в Ка зах ском 
на ци ональ ном уни вер си те те им. 
аль-Фа ра би (в сос тав ко ман ды 
вош ли сту ден ты 3-го и 4-го кур-
сов: Раль чен ко Ека те ри на — 
сту ден тка гр. Хе-42, Ви сур ха но-
ва Яха — сту ден тка гр. Хе-42, 
Ай тбе ко ва Дар жан — сту ден тка 
гр. Хе-31).

Призовые места — 
у будущих педагогов

На ба зе Юж но-Ка зах стан ско-
го го су дар ствен но го уни вер си-
те та им. М. Ауезо ва 29-30 мар та 
2012 го да сос то ялась IV Рес пуб-
ли кан ская пред мет ная сту ден чес-
кая олим пи ада по спе ци аль нос ти 
5В090600 — «Куль тур но-до су го-
вая ра бо та». Ко ман да «Са ры-Ар-
7а» со ци аль но-пе да го ги чес ко го 
фа куль те та за ня ла 2-е мес то. В 
сос тав ко ман ды вош ли сту ден-
ты треть его кур са спе ци аль нос-
ти «куль тур но-до су го вая ра бо та» 
Ка ли ев Е., Мауиянов М., Ка ки мо-
ва И., Маг зум бе ко ва К., ТA сіп А., 
Уде шов А., То7 мен А.

29 мар та на ба зе Ка зах ско го 
гу ма ни тар но-юри ди чес ко го уни-
вер си те та про хо ди ла Рес пуб ли-
кан ская сту ден чес кая науч ная 
кон фе рен ция «Со ци аль но-пси-
хо ло ги чес кие ас пек ты раз ви тия 
об ще ства», где сту ден тка 2-го 
кур са спе ци аль нос ти «со ци аль-
ная пе да го ги ка и са мо поз на-
ние» Ки ян бе ко ва Аида за ня ла 
3-е мес то. Ру ко во ди ла ко ман дой 
КарГУ кан ди дат со ци аль ных на-
ук, до цент Аб дра ше ва Б. Ж.

Достойное образование — успешная карьера!

Воспоминания о становлении кафедры дошкольной педагогики и психологии

Об ра зо ва тель ное кре ди то ва ние в Ка зах ста не се год ня 
пред став ля ет со бой до воль но прив ле ка тель ный и дос туп-
ный спо соб по лу че ния об ра зо ва ния. Каж дый же ла ющий 
учить ся мо жет по лу чить об ра зо ва ние! Об ра зо ва тель ные 
кре ди ты рас счи та ны на обу ча ющих ся, це ня щих са мос то-

ятель ность и пла ни ру ющих свой зав траш ний день уже се-
год ня. Кре дит мож но офор мить, яв ля ясь и аби ту ри ен том, 
и сту ден том. Об ра зо ва тель ные кре ди ты вы да ют ся бан ка ми 
вто ро го уров ня под га ран тию АО «Фи нан со вый центр» и 
пре дос тав ля ют ся на сле ду ющих ус ло ви ях: 

С целью под го тов ки спе ци алис тов в об лас ти 
дош коль но го вос пи та ния в 1983 го ду в Ка ра ган-
дин ском пе да го ги чес ком ин сти ту те бы ла от кры та 
ка фед ра пе да го ги ки и пси хо ло гии (дош коль ной).
Эн ту зи ас том от кры тия ка фед ры дош коль но го 

вос пи та ния мож но по пра ву наз вать рек то ра ин-
сти ту та про фес со ра Сул та на Ка па ро ви ча Дос ма-
гам бе то ва. Пер вые и на ибо лее труд ные ша ги ка-
фед рой бы ли сде ла ны бла го да ря це ле ус трем лен-
ной и серь ез ной ра бо те тех, кто на чи нал ра бо тать 
на ка фед ре с са мо го ее ос но ва ния, тех, кто стал 
еди но мыш лен ни ка ми в сво ем де ле. Это до цен ты 
Ораз ба ева Н. К., Ива но ва А. И., стар шие пре по да-
ва те ли Ким О. Н., Князь ки на О. И., Алек се ева Л. А. 
На за се да ни ях ка фед ры, на ме то ди чес ких со ве тах 
кол лек тив ка фед ры ак тив но дис ку ти ро вал по воп-
ро сам пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния сту ден тов, по 
взгля дам на про цесс раз ви тия и вос пи та ния ре-
бен ка.
В этот же на чаль ный пе ри од ста нов ле ния ка-

фед ры оп ре де ли лось и глав ное нап рав ле ние в 
ис сле до ва тельской ра бо те — ин ди ви ду аль ный 
под ход к раз ви тию и вос пи та нию дош коль ни ков. 
Уда лось прив лечь к ра бо те на ка фед ре пе да го га с 
мно го лет ним ста жем ра бо ты в об лас ти уп рав ле-
ния дош коль ным об ра зо ва ни ем Го ро до вич Е. А. 
Это был тре бо ва тель ный, са мо от вер жен ный, по-
хо ро ше му фа на тич но пре дан ный сво ему де лу 
пе да гог. Боль шой вклад в ра бо ту ка фед ры внес ла 
до цент Ива но ва А. И., гра мот ней ший спе ци алист, 
име ющий боль шой опыт пре по да ва тельской ра-
бо ты. Ав тор бо лее 10 книг по ме то ди ке пре по да-
ва ния при ро ды, бо лее 80 ме то ди чес ких по со бий 
и ука за ний. До цен та Ива но ву А. И. от ли ча ли ак-
тив ность, убеж ден ность, за щи та прин ци пи аль ных 
по зи ций, вы со кий про фес си она лизм. Поз же она 
воз гла ви ла пе да го ги чес кий фа куль тет. Нес коль ко 
поз же приш ла на ка фед ру до цент, к. п. н. Храп-

чен ко ва Н. И., ко то рая блес тя ще чи та ла лек ции по 
об щей пе да го ги ке и ис то рии пе да го ги ки.
Нель зя не ска зать теп лых слов в ад рес стар ше-

го пре по да ва те ля Ким О. Н. На ее за ня ти ях всег да 
ца ри ла теп лая ат мос фе ра. Ее мно го лет ний опыт 
ра бо ты в дет ском са ду да вал воз мож ность при во-
дить при ме ры из жиз ни дош коль ни ков — всег да 
ин те рес ные и убе ди тель ные. Оль гу Ни ко ла ев ну 
от ли ча ли вы со кие че ло ве чес кие ка че ства — доб-
ро та и чут кость, по ни ма ние проб лем сту ден тов.
В свя зи с ре фор ми ро ва ни ем сис те мы об ра зо ва-

ния в кон це 80-х го дов бы ла при ня та «Кон цеп ция 
дош коль но го вос пи та ния», ко то рая пов лек ла за 
со бой глу бин ные из ме не ния как со дер жа тель ной, 
так и ор га ни за ци он ной сто рон всей сис те мы дош-
коль но го об ра зо ва ния. Учи ты вая эту кон цеп цию, 
ста ло яс но, что нас то ящая и бу ду щая сис те ма 
дош коль но го об ра зо ва ния дол жна зна чи тель но 
от ли чать ся от той, ко то рая су ще ство ва ла мно гие 
го ды. И, ес те ствен но, встал воп рос об из ме не нии 
под хо да к об ра зо ва нию пе да го ги чес ких кад ров 
для дош коль ных уч реж де ний и, со от вет ствен но, 
к под бо ру пре по да ва тельско го сос та ва ка фед ры. 
В свя зи с этим мы приш ли к вы во ду о том, что 
не об хо ди мо луч ших вы пус кни ков ос тав лять для 
пре по да ва тельской дея тель нос ти на ка фед ре. И 
еже год но нес коль ко луч ших из луч ших вы пус-
кни ков по пол ня ли ря ды пе да го ги чес ко го сос та ва 
ка фед ры.
Это Ни ко ла ева В. В., Ми халь ко ва О. А., Ай на-

бе ко ва А., При ды бай ло И. Л., Би ма гам бе то ва А. Е., 
Пи ляв ская Т. Г., Бо ров ко ва Е. В., Дем чен ко А. В., 
Тай ла ко ва С. Е., Скрип ни ко ва И. В., Жу ко ва В. А., 
Са гим бе ко ва Г. Р., Ко зы ре ва Е. Ч., Бал га ба ева К. С., 
Бал та ева Р. О. и дру гие не ме нее гра мот ные пре-
по да ва те ли. Все наз ван ные вы пус кни ки ка фед ры 
от ли ча лись глу бо ки ми зна ни ями, це ле ус трем лен-
ностью, вы со кой от вет ствен ностью и ра бо тос по-

соб ностью. А са мое глав ное — ини ци атив ностью, 
же ла ни ем ра бо тать и прив но сить что-то но вое, 
пер спек тив ное в об лас ти дош коль но го вос пи та-
ния.
Тра ди ция ос тав лять луч ших вы пус кни ков на 

ка фед ре сох ра ня лась все го ды и сох ра ня ет ся до 
сих пор. Та кое по пол не ние, бе зус лов но, го во рит 
о пре ем ствен нос ти в ра бо те ка фед ры и стрем ле-
нии к ее об нов ле нию и раз ви тию. И, как по ка за ло 
вре мя, мно гие из пе ре чис лен ных вы пус кни ков за-
щи ти ли кан ди дат ские дис сер та ции и ра бо та ют на 
ка фед ре уже до цен та ми.
Мно гое сде ла ли для ка фед ры и вы пус кни ки 

Ал ма-Атин ско го Жен ПИ: до цент, к. п. н., ны не 
за ве ду ющая ка фед рой Бель ги ба ева Г. К., а так же 
Шал та ева Р. Ж.
Труд ные 90-е го ды бы ли не лег ки ми не толь ко в 

жи тей ском пла не, но и в про фес си ональ ном. Шла 
боль шая ре ор га ни за ци он ная ра бо та. В этих но вых 
ус ло ви ях, в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки не об-
хо ди мо бы ло на учить мо ло до го спе ци алис та про-
яв лять не толь ко вы со кий про фес си она лизм, но и 
твор че ство и ини ци ати ву.
Та ким об ра зом, ка фед ра об ре ла свое ли цо, на-

ко пи ла не ма лый опыт ра бо ты и ока за лась спо соб-
ной го то вить нас то ящих про фес си она лов, спо соб-
ных обес пе чить вы со кий уро вень вос пи та ния и 
об ра зо ва ния дош коль ни ков в не за ви си мом Ка зах-
ста не XXI ве ка.

КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва в этом го ду тор же-
ствен но от ме ча ет свой юби лей! Каж дый из вас 
вно сит свой ежед нев ный вклад. От всей ду ши же-
лаю бла го по лу чия и пре ус пе ва ния!

ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ППД В 1988–1998 ГГ. 
ПОППЕЛЬ Л. Л., Г. БОНН, ГЕРМАНИЯ

Владеешь языком — владеешь миром

Народный 
Банк Ка-
захстана

БТА банк Сбербанк 
России 

(предварительные 
условия)

Альянс банк

Процентная 
ставка

15% от 8% с депозитом 
«Гарантия» 

и от 14% без депо-
зита «Гарантия»

14% 9%

Срок кредита до 10 лет до 10 лет до 12 лет до 17 лет
Льготный 

период
Срок обучения и полгода после заверше-
ния основного курса обучения — выпла-
чивается только вознаграждение банку

Срок обучения и год после завершения 
основного курса обучения — оплата 
вознаграждения и суммы основного 
долга не производится

Успеваемость Не менее 1,33 балла по кредитной сис-
теме (или не менее 3,5 балла по тради-
ционной системе) и не менее 50 баллов 
по результатам ЕНТ/КТ

Оценки, соответствующие эквиваленту 
оценки «хорошо» и «отлично» за весь пе-
риод обучения, или не ниже 65 баллов 
по результатам ЕНТ/КТ

Социальный 
статус

Не ограничено многодетная семья;• 
неполная семья;• 
малоимущая семья;• 
сироты без попечения родителей;• 
инвалиды;• 
родители которых инвалиды • 
или пенсионеры

А так же за пу щен ин фор ма ци он но-об ра зо-
ва тель ный пор тал www.ya-stu dent.kz, где вы 
мо же те най ти по лез ную ин фор ма цию, а имен-
но:
о сис те ме об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Казахстан • 
и за ру бе жом;
о воз мож нос тях, спо со бах и ус ло ви ях по лу-• 
че ния об ра зо ва ния, про хож де ния кур сов, се-
ми на ров и тре нин гов, ме рах го су дар ствен ной 
под дер жки обу ча ющих ся;
о воз мож нос тях по лу че ния об ра зо ва тель ных • 
гран тов, сти пен дий, пре дос тав ля емых Пра ви-
тель ством Рес пуб ли ки Казахстан и про чи ми 
ор га ни за ци ями;
о воз мож нос тях и ус ло ви ях тру до ус трой ства • 
вы пус кни ков учеб ных за ве де ний Казахстана 
и про чую ин фор ма цию, ин те рес ную сту ден-
там.
Бо лее под роб ную ин фор ма цию об ус ло ви ях 

вы да чи об ра зо ва тель ных кре ди тов под га ран-
тию АО «Фи нан со вый центр» вы мо же те по лу-
чить на сай те www.fin cen ter.kz, ли бо поз во нив 
по те ле фо нам: 8(7172) 695-044 (-045, -046, -047), 
call-cen ter: 8 800 080 28 28 (бес плат ная го ря чая 
ли ния).
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Əдет те гі дей би ыл да ака де мик 
Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем-
ле кет тік уни вер си те ті сту дент те рі ара-
сын да «Ең үз дік сту дент тік топ» бай қауы 
өз мə ре сі не жет ті. Атал мыш игі ша ра бі-
лім-ғы лым ның, рес пуб ли ка мыз да ғы көп 
са ла лы ЖОО жо ға ры рей тин гті уни вер-
си те ті міз дің та лант ты да, да рын ды сту-
дент те рін, ұйым шыл дық пен бір лік тің 
та ту то бын анық тау мақ са тын да өт кі-
зіл ген бо ла тын.

«Ұжым дас қан ұта ды» де ген қа нат ты 
сөз ді ұран етіп ұс тан ған ұл-қыз дар ҚарМУ 
қа быр ға сын да жи на ған тə жі ри бе ле рін, бі-
лім де рін ор та ға са лып, өнер ле рін тар ту 
ет ті. Жұ мы лып та лай же тіс тік ті ба ғын-
дыр ған сту дент тік топ тар дың қай-қай сы-
сы бол ма сын мық ты. Де ген мен су ыры лып 
бі рі ал ға шы ғуы ке рек. Заң ды лық со лай. 
Уни вер си те ті міз дің əлеу мет тік мə се ле-
лер жə не тəр бие ісі жө нін де гі про рек то-
ры С.Қ. Кен тбе ков сту дент тер дің шы ғар-

ма шы лық əлеуетін да мы тып, ұжым дық 
жауап кер ші лік ті се зі ну ін бас ты на зар ға 
ала тын бұл бай қау дың өт кі зі луі не зор 
қол дау əрі үл кен қы зы ғу шы лық та ныт ты. 
Тəуел сіз Қа зақ стан ның да му ын да жас тар-
дың алар ор ны ерек ше. Сон дық тан, бү гін 
ал ғыр да жан-жақ ты сту дент тер дің мем-
ле кет, қо ғам жə не уни вер си тет өмі рі не 
бел се не ара ла суы — уақыт та ла бы. «Ака-
де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-дың 
ең үз дік сту дент тік то бы» бай қауын өт кі зу-
де гі не гіз гі мақ сат сту дент тер ді əлеу мет тік 
бел сен ді тұл ға ре тін де тəр би елеп, олар-
дың қо ғам да ғы аза мат тық бел сен ді лі гін 
қа лып тас ты ру. Бай қау дың бі рін ші ке зе ңі 
сəуір айы ның бас ке зін де фа куль тет ішін-
де өт кі зі ліп, 14 фа куль тет тің озып шық-
қан 10 сту дент тік то бы анық тал ды. Атам 
қа зақ «бес са усақ бір дей емес» де ген. Сту-
дент тер дің жал пы оқу үл ге рі мін, ғы лы-

ми, мə де ни жə не қо ғам дық ша ра лар да ғы 
бел сен ді лі гін, өзін-өзі бас қа ру да ғы ұйым-
дас ты ру шы лық қа бі лет те рін, спорт тық 
жа рыс, ин тел лек ту ал дық сұ рақ тар, шы-
ғар ма шы лық өнер ле рін ба ға лау ар қы лы 
шын мə нін де гі же ңім паз анық тал ды. Əр 
дең гей де гі сту дент тік топ тар дың қа бі ле ті 
шың да ла тын қы зық ты тап сыр ма лар бай-
қауы ба ры сын да сту дент тік топ тар дың 
тап қыр лы ғы, бі лім ді лі гі жə не ұйым дас ты-
ру шы лық қа бі ле тін жо ға ры дең гей де көр-
се туі — қа ты су шы лар ға қойы ла тын бас ты 
та лап ре тін де кө рін ді. Бай қау та лап та рын 
мүл тік сіз орын дап, рек то рат өкіл де рі нен, 
де ка нат қыз мет кер ле рі нен, сту дент тер-
дің уни вер си тет те гі жə не фа куль тет те гі 
өзін-өзі бас қа ру ұйым да ры ның бел сен ді-
ле рі нен құ рыл ған ар найы ко мис си яның 
жо ға ры ба ға сын ал ған топ «Жыл дың үз дік 
то бы-2012» атан ды. Со ны мен осы жы лы 

фи зи ка фа куль те ті нің ФПК-306 то бы ең 
үз дік топ ре тін де та ныл ды.

А. �;МЫРЗА�, �АРМУ СТУДЕНТІ

А'ай жайлы �зік сыр

Бес сауса# бірдей емес

Сапалы білім – табысты #ызмет кепілі

Біз қа зақ ұлы ла рын ұлық та ған ха лық-
пыз ғой. Озық ой лы ға лым, ака де мик, фи-
ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, про-
фес сор Ж.Қ. Сма ғұ лов ты ұлт тық ру ха ни 
мұ ра сы, ұлт тық əде би ет та ну əле мін де гі 
өзек ті ең бек те рі ар қы лы та ни мыз. Ұлы-
ны ұлық тау де ге ні міз оның өне ге сін, 
ғы лы ми ең бек те рін кейін ұр пақ та ры на 
оқы тып, үй ре ту. Өй тке ні Жан дос Қо жах-
ме тұ лы — ол тұл ға. Бір бойын да ақыл 
мен па ра сат, шын дық пен шын шыл дық 
жə не да ла арис ток ра ти ясы өкі лі не тəн 
із гі қа си ет тер ді жи най біл ген шоқ ты ғы 
би ік ға лым.

«Ха лы қа ра лық ақ па рат тан ды ру Ака де-
ми ясы ның» ака де ми гі ата ғын ал ған, өзі нің 
бар лық са на лы өмі рін, ақыл-ойын, əде би 
зерт теу мұ ра ла рын ха лық ты оқы ту жұ мыс-
та ры на ар на ған. Қа зақ жас та рын ұлт тық 
əде би ет та ну əле мін де ке ме лі мол бі лім мен, 

өнер мен су сын да ту жо лын да ерен ең бек-
тің тəу етер тұл ға сы Жан дос Қо жах ме тұ лы 
Сма ғұ лов. Ке ше гі Ар қа ның Абай ды зор 
мі се тұт қан Нар ман бет ақын тү леп ұш қан 
Ақ то ғай то пы ра ғы ның ту ма сы. Ақ то ғай та-
лай дүл дүл ақын дар ды, ой шыл дар ды, өнер 
адам да рын əкел ген ки елі то пы рақ. Сол то-
пы рақ та дү ни еге кел ген жа рық дү ни енің 
да ла сын дай дар қан ға жайып тұл ға, Ақ то-
ғай дың аб зал аза ма ты, адал ең бек тің, көп 
бей нет ті зей нет тің же мі сін кө ріп отыр ған 
Жан дос Қо жах ме тұ лы қа лай нар тұл ға бол-
мас қа. Ке ше гі Əле кең нің, əн ші дүл дүл Кү-
лəш тің, Ақ со раң ның төл ба ла сы Се кең нің 
ту ған то пы ра ғы Жан дос ты да на мыс шыл, 
ба тыл, бір бет кей тұл ға ре тін де тəр би еле ді. 
Со ның ар қа сын да ал ғаш се гіз жыл дық мек-
теп тің оқу ісі нің мең ге ру ші сі қыз ме ті нен 
бас тап ака де мик дə ре же сі не дейін кө те рі ліп 
отыр. Ең бек жыл на ма сын да мек теп ди рек-
то ры, ҚарМУ-да қа зақ əде би еті ка фед ра сы-
ның аға оқы ту шы сы, ка фед ра мең ге ру ші сі, 
фа куль тет де ка ны ның орын ба са ры сын ды 
қыз мет тер ді ат қар ған. Бұл жол да Жан дос 
Қо жах ме тұ лы ерін бей ең бек те ніп, үз бей 
та лап та нып, бі лім жо лын да қа жы ма ды, 
шар ша ма ды. Ха лық тың бай ауыз əде би етін, 
озық үл гі ле рін мо лы нан пай да ла нып су сын-
да ған Жан дос Қо жах ме тұ лы өзі нің иде ялық 
із де ніс те рін бі лім, ғы лым жо лын да байыт ты. 
Мі не, со ның ар қа сын да елі міз дің тəуел сіз дік 
ал ға ны на 20 жыл то лу ме ре ке сі қар са ңын да 
қуа ныш ты ха бар жет ті. Ака де мик Е. А. Бө-
ке тов атын да ғы Қа ра ған ды мем ле кет тік уни-
вер си те ті нің қа зақ əде би еті ка фед ра сы ның 
про фес со ры, фи ло ло гия ғы лым да ры ның 
док то ры, əде би ет та ну шы ға лым, сын шы 

Жан дос Қо жах ме тұ лы Сма ғұ лов Ха лы қа-
ра лық Ақ па рат тан ды ру Ака де ми ясы ның 
то лық мү ше сі бо лып сай ла нып, ака де мик 
ата ғы ның дип ло мын қо лы на ал ды.
Са на лы ғұ мы рын ту ған хал қы ның əде би 

мұ ра ла рын зерт те уге ар на ған Ж. Қо жах ме-
тұ лы 150-ден ас там ғы лы ми жə не сын ма қа-
ла лар дың ав то ры, со ны мен қо са «Қа зақ əде-
би ет та ну ғы лы мы ның та ри хы» (1999), «Ұлт-
тық əде би ет та ну əле мі» (2005), «Ба та сөз дер-
дің та ғы лым дық та би ға ты» (2009) ата ла тын 
мо ног ра фи яла ры мен «Қа зақ əде би ет та ну 
ғы лы мы ның қа лып та су жол да ры» (1995), 
«Қа зақ ті лі мен əде би еті нің 1001 сұ ра ғы на 
жауап» (2003), «Əде би ет та ну ғы лы мы ның 
өзек ті мə се ле ле рі» (2006) се кіл ді оқу лық тар-
дың ав то ры. «Əде би мұ ра ны иге ру проб ле-
ма ла ры» (1992), «А. Бай тұр сы нұ лы — қа зақ 
əде би ет та ну тер мин де рі нің не гі зін қа лау-
шы» (1997), «Ах мет та ну бас та ула ры» (2003) 
сын ды əде би ең бек те рі не қо са жа рық көр ген 
5 бір дей оқу-əдіс те ме лік құ ра лын, ақ па рат-
тық жа ңа шыл тех но ло ги яны қол да ну мақ-
са тын да жа зыл ған 9 элек трон ды дə рі сі мен 
«Қа зақ əде би ет та ну ғы лы мы ның та ри хы» 
ата ла тын элек трон ды оқу лы ғын қос сақ, ғы-
лым ға қос қан үле сі сал мақ та на тү се рі анық. 
Та ри хи ше жі ре лік си пат та ғы «Та ғы лым ға 
тағ зым» (2005) ең бе гі де бар. Ж. Сма ғұ лов-
тың ғы лы ми-зерт теу ең бек те рі мен ше тел-
дік тер де та ныс. Оның зерт теу ма қа ла ла ры 
Ре сей, Қы тай, Түр кия, Қыр ғыз стан сын ды 
мем ле кет тер дің ғы лы ми ба сы лым да рын-
да жа рық көр ді. 2005 жы лы ха лы қа ра лық 
«Кə теп» қо ры ның ша қы ру ымен Түр ки яда 
бо лып, Ан ка ра мен Стам бул уни вер си тет-
те рін де дə ріс оқып қайт ты. Əде би ет та ну ғы-

лы мы са ла сын да із ба сар шə кірт тер дайын-
дау жо лын да да ай тар лық тай же тіс тік тер ге 
жет ті. 2 фи ло ло гия ғы лым да ры ның кан ди-
да ты мен 6 ғы лым ма гис тран ты на ғы лы ми 
же тек ші лік жа сап, олар дың ұлт əде би еті та-
ри хын зерт те уде гі із де ніс те рі не жол аш ты. 
Бар лық зерт те уші лік мұ ра ла рын да ұлт тық 
рух пен па ра сат биі гін ар қау ет кен зерт теу-
ші ға лым адам ның жар қын, жақ сы, ада ми 
қа си ет те рін ал дың ғы қа тар ға қоя ды. Өз 
өмі рін, өз тағ ды рын əде би ет тің өмір сах на-
сы мен ұш тас ты ра оты ра, қам шы ның қыс қа 
са бын дай ғұ мыр да адам дық бо ры шың ды 
сақ тап, па ра сат биі гі нен те рең ой тол ғап, 
ада ми қа си етің де гі құн ды лы ғың ды, арың ды 
аяқ ас ты ет пе де ген мəн-ма ғы на ны жас тар-
дың құ ла ғы на құя ды.

P. S.: Алай да бұл кі сі нің тұл ға лық қа си-
еті не ме се ең бе гі ту ра лы пі кір біл ді ру оңай 
соқ па сы анық. Ен ді ар ты нан ер ген шə кір ті 
ре тін де ай та рым, ол кі сі нің əле мі шын шыл-
дық пен шын дық ты, адал дық пен сүйіс пен-
ші лік ті, бі лім ді лік пен бі лік ті лік ті, ең бек 
пен қа жыр лы қай рат ты, жі гер лі лік ті қа-
жет ете ді. Ол кі сі нің дə рі сі нен əр қа шан да 
біз дің алар жақ сы лық та ры мыз көп. Əр бір 
лек ци яны, тү сі нік ті тіл мен əр бір оқи ға ны 
ба ян дау да тап қыр лық көр се туі ға на емес, 
сол оқи ға ның өн бойын да өзің де қа ты сып 
отыр ған дай əсер қал ды рып, на мыс ты, рух-
ты, жі гер лі қа си ет те рі əр бір лек ци яның 
сə нін кір гі зіп, қы зық ты ра тү се ті нін ай тсаң-
шы… Əсі ре се əде би ет та ну əле мі нің біл гі рі 
ре тін де əде би мұ ра мыз дың, əде би мұ ра ның 
өзек ті мə се ле ле рі нің іш кі сы рын ақ та ра қа-
рас ты ра тын ерек ше қа си еті не, ең бек қор лы-
ғы на тəн ті бо ла сыз. Адам гер ші лік қа си ет те-
рі зор құр мет ке тұ рар лық на ғыз ға лым ның 
ең бе гі не бас иіп, тағ зым ету ге бо ла ды.

АЛТЫНБЕК �;МЫРЗА�;ЛЫ, �АРМУ-ДЫ� 3 КУРС СТУДЕНТІ

Бү гін гі кү ні са па лы кə сі би бі лім — бұл 
үл кен өмір ге аяқ бас қан жас тар ға осы 
қар қын ды да мып ке ле жат қан əлем де 
жо ға лып кет пей, өз ор нын тауып, та-
быс ты түр де өзін-өзі жү зе ге асы ру ға жол 
көр се те тін ком пас.

Уақыт та лап та ры на сай мұн дай бі лім-
ді та ны мал хи мик-ға лым Е. Бө ке тов есі мін 
ен ші ле ген Қа ра ған ды мем ле кет тік уни вер-
си те ті бе ре ала ды. Бү гін де ол елі міз де гі ір ге-
лі жо ға ры оқу орын да ры ның бі рі, отан дық 
бі лім нің көш бас шы сы, əлем дік бі лім ке ңіс-
ті гі нен өз ор нын ойып тұ рып ал ған уни вер-
си тет. ҚарМУ Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Пре зи ден ті Н.Ə. Назарбаев тың тіл дер дің 
үш тұ ғыр лы ғы мə де ни жо ба сын да анық тал-
ған көп тіл ді лік тұ жы рым да ма сын жү зе ге 
асы ру ға бел се не қа ты су да. 2007 жыл дың бас 
рей тин гі сі не сəй кес Е. А. Бө ке тов атын да ғы 
ҚарМУ Қа зақ стан ның же тек ші жо ға ры оқу 
орын да ры ның қа та ры на кі ріп, көп са ла лы 
уни вер си тет тер ара сын да 3 орын ды иелен-
ді. Уни вер си тет рес пуб ли ка мыз дың, Ре сей, 
Германия, Франция, Түр кия, Оң түс тік Ко-
рея, АҚШ-тың көп те ген жо ға ры оқу орын-

да ры мен ын ты мақ тас тық қа рым-қа ты нас та. 
Ол əр түр лі ха лы қа ра лық ғы лы ми қо ғам-
дас тық тар мен қауым дас тық тар дың мү ше сі 
бо лып та бы ла ды. 2005 жыл дан бас тап жо ға-
ры бі лім са ла сын да ғы бе дел ді ха лы қа ра лық 
ұйым дар дың бі рі, штаб-квар ти ра сы Еуро-
па да ғы ежел гі уни вер си тет тер қа та рын да ғы 
Бо лон уни вер си те тін де ор на лас қан Уни вер-
си тет тер дің Ұлы Хар ти ясы на мү ше.
Кең ғы лы ми бай ла ныс тар, бел сен ді ха-

лы қа ра лық ын ты мақ тас тық уни вер си тет ке 
се нім ді түр де жа ңа бі лім тех но ло ги яла-
рын иге ру ге, əлем дік же тіс тік тер есе бі-
мен оқы ту шы лар мен сту дент тер дің кə-
сіп тік əлеуетін да мы ту ға мүм кін дік бе ре ді. 
ҚарМУ-дың сту дент те рі мен оқы ту шы ла ры 
əр түр лі ха лы қа ра лық бағ дар ла ма лар мен 
ке лі сім дер ді жү зе ге асы ра оты рып, Еуро па 
мен Аме ри ка ның жо ға ры оқу орын да рын-
да бі лім ала ала ды. Мы са лы, бү гін гі кү ні 
біз дің 49 сту ден ті міз ше тел де «Бо ла шақ» 
пре зи дент тік бағ дар ла ма сы бойын ша бі лім 
же тіл ді ру де. 2007 жы лы ҚарМУ Eras mus 
Mun dus Ex ter nal Co ope ra ti on — Еуро па лық 
Одақ ел де рі нің бі лім Кон сор ци умы на қа ты-
су шы атан ды. Бұл 2008 жы лы Гер ма ни яның, 

Нидерланды ның, Шве ци яның, Пор ту га ли-
яның, Түр ки яның жə не бас қа да еуро па лық 
ел дер дің үз дік уни вер си тет те рі не ҚарМУ-
дың 22 сту ден тін оқу ға жі бе ру ге мүм кін дік 
бер ді. Өз ке зе гін де, Қа ра ған ды уни вер си те-
ті нің мəр те бе сі ше тел дік жас тар ды қы зық-
ты ра ды: Қы тай, Оң түс тік Ко рея, Ита лия, 
Моң ғо лия, жа қын ше тел дер дің 200-ден аса 
аза ма ты біз дің уни вер си те ті міз дің əр түр-
лі фа куль тет те рін де бі лім алу да. ҚарМУ-да 
бі лім бе ру 65 ма ман дық бойын ша 3 тіл де: 
қа зақ, орыс жə не ағыл шын тіл де рін де жүр-
гі зі ле ді. Оқу үде рі сі əлем нің көп те ген жо ға-
ры оқу орын да рын да қа был дан ған жа ңа ха-
лы қа ра лық кре дит тік тех но ло гия бойын ша 
жү зе ге асы ры ла ды. Ин тер нет ті қол да ну ар-
қы лы қа шық тық тан оқы ту же тіл ді рі лу де.
Қа зір гі кез де тех ни ка лық ма ман дар ға көп 

на зар ауда ры лу да. Ин же нер лік-тех ни ка лық 
ма ман дық тар ға ие бол ған жас ма ман дар то-
лық тай өз ма ман дық та ры бойын ша жұ мыс-
қа ор на ла са ды. Уни вер си тет тің бі лім бе ру 
мə се ле ле рі за ма науи, үне мі да мып оты ра-
тын ин фра құ ры лым не гі зін де ше ші ле ді. Бү-
гін де Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ — бұл 
12 оқу ғи ма ра ты, 1,7 млн кі тап қо ры бар 
Ғы лы ми кі тап ха на, 19 оқу за лы, те ле ком-
му ни ка ци ялық ор та лық, муль ти ме ди алық 
жə не ин тер нет-зал дар, ме ди ате ка лар, оқу 

те ле ди да ры, бас па ха на, 6 жа тақ ха на, 19 кə сі-
пор ны бар қо ғам дық та мақ та ну ком би на ты, 
сту дент тік тұр мыс тық ке шен, 11 спорт тық 
зал, 3 ста ди он, спорт тық-сауық ты ру ке ше-
ні, са на то рий-про фи лак то рий, Бал қаш та-
ғы, То пар да ғы де ма лыс орын да ры, Қар қа-
ра лы да ғы оқу ба за сы, «Ша ңы рақ» жас тар 
ор та лы ғы, «Кент» ты ны ғу ор та лы ғы. Бас қа 
қа ла лар дан кел ген сту дент тер ге жо ға ры оқу 
ор ны жа тақ ха на лар да тұ ру мүм кін ді гін бе-
ре ді, он да тұр мыс қа жə не оқу ға қо лай лы 
жағ дай лар жа сал ған, Ин тер нет ке қо сыл ған 
компь ютер лік зал дар, за ма науи тех ни ка мен 
жаб дық тал ған бу фет тер, де ма лыс бөл ме ле-
рі жə не тұр мыс тық бөл ме лер жаб дық тал ған. 
Жо ға ры оқу ор ны ның про фес сор ла ры мен 
оқы ту шы ла ры, уни вер си тет тің ең бек ұжы-
мы ҚарМУ қа быр ға ла ры нан бел сен ді өмір-
лік көз қа ра сы, кең дү ни ета ны мы бар, за ман-
ға сай бі лім мен қа ру лан ған, құ зыр лы ма ман 
бо лу ға қа бі лет ті, ең бек на ры ғын да сəт ті бə-
се ке лес тік ке тү се ала тын кад рлар да яр лап 
шы ға ру ға бар күш те рін са ла ды. Өмір лік бо-
ла ша ғы ның мақ сат та ры мен мұ рат та ры біз-
дің көз қа ра сы мыз бен сəй кес ке ле тін мек теп, 
кол ледж тү лек те рі үшін Қа ра ған ды мем ле-
кет тік уни вер си те ті нің есі гі əр қа шан ашық. 

ФИЗИКА ФАКУЛЬТЕТІ
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Химия для школьников
В це лях ре али за ции Го су дар ствен ной прог рам мы 

«Раз ви тие на уки в Рес пуб ли ке Казахстан на 2007-2012 
го ды» в час ти под го тов ки вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
науч ных и ин же нер ных кад ров, вза имо дей ствия ву зов 
со шко ла ми (п. 5.3), в со от вет ствии с про воз гла шен ной 
гла вой на ше го го су дар ства Н. А. Назарбаевым Стра те-
ги ей эко но ми чес ко го про ры ва «Ин дус три аль но-тех ни-
чес кое раз ви тие Казахстана ра ди на ше го бу ду ще го» 
21 ап ре ля 2012 го да на ба зе хи ми чес ко го фа куль те та 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни вер си те та име-
ни Е. А. Бу ке то ва при под дер жке об лас тно го и го род-
ско го от де лов об ра зо ва ния прош ла VI От кры тая об лас-
тная олим пи ада по хи мии сре ди школь ни ков.

Цель про ве де ния олим пи ады — раз ви тие твор чес-
ких спо соб нос тей уча щих ся сред них учеб ных за ве де-
ний и ран няя про фес си ональ ная ори ен та ция к точ ным 
на укам.

На учас тие в олим пи аде бы ло по да но 153 за яв ки 
от уче ни ков 32 об ще об ра зо ва тель ных школ, ли це ев, 
гим на зий, школ-ин тер на тов г. Ка ра ган ды и Ка ра ган-
дин ской об лас ти и при ле га ющих райо нов (г. Жез каз-
ган, г. Шах тинск, г. Бал хаш, г. Абай, Жа на ар кин ский, 
Ну рин ский, Шет ский, Кар ка ра лин ский, Оса ка ров ский, 
Бу хар жы ра ус кий р-ны).

В олим пи аде при ня ли учас тие 148 школь ни ков, в 
том чис ле 83 уче ни ка 10-го клас са, 65 уче ни ков 11-го 
клас са.

От кры тая олим пи ада про во ди лась в один тур, ра-
бо чи ми язы ка ми бы ли ка зах ский и рус ский. Пе ред 
от кры ти ем олим пи ады учас тни кам был про де монстри-
ро ван фильм о Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном уни-
вер си те те, его фа куль те тах и дос ти же ни ях в об ра зо-
ва нии, на уке и тех ни ке и о хи ми чес ком фа куль те те в 
час тнос ти.

Ор га ни за ци он ный ко ми тет и жю ри от кры той олим-
пи ады сфор ми ро ван из про фес сор ско-пре по да ва-
тельско го сос та ва хи ми чес ко го фа куль те та. Де кан 
хи ми чес ко го фа куль те та д. х. н., про фес сор Таж ба-
ев Е. М. рас ска зал учас тни кам олим пи ады о нап рав-
ле нии науч но-ис сле до ва тельских ра бот, про во ди мых в 
ла бо ра то ри ях хи ми чес ко го фа куль те та. За тем пред се-
да тель жю ри д. х. н., про фес сор ка фед ры ор га ни чес кой 
хи мии и по ли ме ров Саль ке ева Л. К. ог ла си ла спи сок 
чле нов жю ри от кры той олим пи ады по хи мии, прог рам-
му про ве де ния олим пи ады и по же ла ла учас тни кам ус-
пеш но го вы пол не ния за да ний.

По ре зуль та там олим пи ады на ибо лее ус пеш но с 
за да ни ями спра ви лись школь ни ки, пред став ля ющие 
спе ци али зи ро ван ные шко лы и гим на зии, ко то рые пос-
то ян но уча ству ют в олим пи адах раз лич но го уров ня.

В олим пи аде уча ство ва ли пред ста ви те ли ШОД «Да-
рын», ШОД «Му ра гер», гим на зий №1, 7, 38, 97, 95, 
101-й шко лы-ли цея, гим на зий го ро дов-спут ни ков, об-
ще об ра зо ва тель ные сред ние шко лы и ли цеи г. Ка ра-
ган ды и Ка ра ган дин ской об лас ти.

Сре ди де ся тик лас сни ков ре ше ни ем жю ри по 
ито гам про вер ки за да ний наг ра ди ли:

Дип лом за пер вое мес то — Жу ма шев Бек ти мир 
(шко ла-ли цей №101, г. Ка ра ган да).

Дип лом за вто рое мес то — Му ра то ва Ай за да 
(ШОД «Да рын»).

Дип лом за третье мес то — Ма кен Жа нат (ШОД 
«Да рын»).

Сре ди один над ца тик лас сни ков ре ше ни ем жю-
ри по ито гам про вер ки за да ний наг ра ди ли:

Дип лом за пер вое мес то — Сар ба ев Ма хам бет 
(ШОД «Да рын»).

Дип лом за вто рое мес то — Да ни ло ва Ти на (СШ 
№5, г. Ка ра ган да).

Дип лом за третье мес то — Мол да ба ева Ен лик 
(ОНШДС №77).

Гра мо та ми за ак тив ное учас тие: Ашир бе ко ва Ж., 
Кок ко зов Д., Бар ме нов А., Ла пу но ва Е., Ба ла па но ва А., 
Ний Тать яна, Ры жов Ро ман и дру гие.

Так же бы ли от ме че ны бла го дар ствен ны ми пись ма-
ми учи те ля школ, уче ни ки ко то рых на про тя же нии мно-
гих лет по ка зы ва ют вы со кие ре зуль та ты на олим пи адах 
и кон кур сах по хи мии и в даль ней шем вы би ра ют в ка-
че стве сво ей про фес сии хи ми чес кие спе ци аль нос ти. В 
рам ках олим пи ады к. х. н., до цен том Ша ри по вой З. М. 
про ве ден мас тер-класс по пре по да ва нию хи мии для 
учи те лей и учас тни ков олим пи ады.

Учас тни ки олим пи ады уз на ли мно го ин те рес но го 
о хи ми чес ком фа куль те те, о спе ци аль нос тях, по ко-
то рым про во дит ся обу че ние, о пер спек ти вах вы бо ра 
дан ных спе ци али за ций, смог ли поз на ко мить ся и по-
об щать ся со сверстни ка ми из дру гих школ. Ор га ни-
за то ры олим пи ады бла го дар ны всем учи те лям хи мии, 
ко то рые под го то ви ли и при вез ли сво их уче ни ков для 
учас тия в олим пи аде.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ХИМИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ

Университет встречал школьников

В мире математики

В КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке-
то ва про шел день от кры тых две рей, 
где тра ди ци он но школь ни ки зна ко-
ми лись с уни вер си те том и его фа-
куль те та ми.

На день от кры тых две рей бы ли 
приг ла ше ны уча щи еся вы пус кных 
клас сов школ и кол лед жей г. Ка ра ган-
ды и об лас ти. Для них бы ла ор га ни зо-
ва на выс тав ка фа куль те тов: стен ды с 
ин фор ма ци ей о фа куль те тах, а так же 
пред став ле ны ра бо ты сту ден тов про-
фес си ональ но-ху до же ствен но го фа-
куль те та.

На тор же ствен ном от кры тии ме-
роп ри ятия выс ту пил пер вый про рек-
тор КарГУ про фес сор Жу ма шев Р. М. 
Он рас ска зал о том, что в те ку щем го-
ду уни вер си тет от ме ча ет свое 40-ле тие, 
а это зна чит, что бу ду щие сту ден ты 
КарГУ бу дут по лу чать зна ния в ву зе, 
име ющем ко лос саль ный опыт в пре-
по да ва нии тра ди ци он ных дис цип лин, 
сов ме щен ный с те ми ин но ва ци ями, ко-
то рые бы ли внед ре ны в прак ти ку ву за 
за пос лед ние го ды. Пер вый про рек тор 
так же от ме тил, что наш вуз име ет от-
лич ную ма те ри аль но-тех ни чес кую и 
ме то ди чес кую ба зу для обу че ния в ин-

те рак тив ном ре жи ме с при ме не ни ем 
луч ших ин фор ма ци он ных тех но ло гий. 
Пос ле при вет ствен но го сло ва выс ту пил 
от вет ствен ный сек ре тарь при ем ной ко-
мис сии КарГУ Му ха та ев А. А. Он разъ-
яс нил от дель ные по ло же ния Ти по вых 
пра вил пос туп ле ния в ву зы в 2012 го ду. 
Учи те лям, уча щим ся и их ро ди те лям 
бы ла пре дос тав ле на воз мож ность за-
дать воп ро сы по Пра ви лам пос туп ле-
ния в ву зы и тех но ло гии про хож де ния 
ЕНТ. Гос ти уни вер си те та по лу чи ли всю 
не об хо ди мую спра воч ную ин фор ма-
цию — бук ле ты об уни вер си те те, кар ту 
спе ци аль нос тей, «Ком пас аби ту ри ен-
та — 2012» и др.
Пос ле тор же ствен но го от кры тия 

сос то ялись встре чи вы пус кни ков школ 
и кол лед жей с фа куль те та ми уни вер-
си те та. Фа куль те ты под го то ви ли ин те-
рес ные ви де оро ли ки с рек ла мой спе-
ци аль нос тей, на встре чи приг ла си ли 
сту ден тов — об ла да те лей имен ных и 
кор по ра тив ных сти пен дий. Гос ти по-
се ти ли так же му зей ис то рии КарГУ, 
чи таль ные за лы биб ли оте ки, зал элек-
трон ных ре сур сов, центр раз ви тия по-
ли языч но го об ра зо ва ния и т. д. Эти эк-
скур сии по мог ли школь ни кам оце нить 
по дос то ин ству воз мож нос ти на ше го 
уни вер си те та, а так же со ри ен ти ро вать-
ся пе ред пред сто ящим ЕНТ. Ведь уже в 
на ча ле ле та мно гие из них при дут в вуз 
на сда чу глав но го эк за ме на в жиз ни.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ЦЕНТРОМ КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА

Ма те ма ти ка во все вре ме на пред-
став ля ла со бой ос но ву точ но го ес те-
ствоз на ния, а вмес те с ме ха ни кой бы ла 
фун да мен том всех тех ни чес ких на ук, 
ос нов ным инстру мен том в поз на нии 
об щих за ко но мер нос тей ми роз да ния.
В пос лед ние де ся ти ле тия зна че ние 

ма те ма ти ки в об щей сис те ме че ло ве-
чес ких зна ний силь но воз рос ло. С по-
мощью ма те ма ти чес ких ме то дов рас-
счи ты ва ют ся атом ные ре ак то ры, изу-
ча ет ся стро ение крис тал лов и мо ле кул 
хи ми чес ких ве ществ, пред ска зы ва ют ся 
мес то и глу би на за ле га ния по лез ных 
ис ко па емых, прог но зи ру ет ся по го да, 
ана ли зи ру ют ся эко но ми чес кие про-
цес сы и оп ти ми зи ру ет ся уп рав ле ние 
эко но ми чес ки ми сис те ма ми, ста вят ся 
ди аг но зы, рас шиф ро вы ва ют ся не из-
вес тные пись ме на, обос но вы ва ют ся вы-
во ды со ци оло ги чес ких ис сле до ва ний. 
Ма те ма ти чес кие ме то ды яв ля ют ся ба-
зой и для из ме ня ющих мир ин фор ма-
ци он ных тех но ло гий. Рас крыть школь-
ни кам всю пре лесть и раз но об ра зие 
ма те ма ти чес кой на уки — это бы ло и 
ос та ет ся пер во оче ред ной за да чей учи-
те ля ма те ма ти ки.
В рам ках праз дно ва ния 40-ле тия Ка-

ра ган дин ско го го су дар ствен но го уни-
вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва прош ла 
еже год ная От кры тая олим пи ада по 
ма те ма ти ке сре ди уча щих ся об ще об-
ра зо ва тель ных школ го ро да и го ро дов-
спут ни ков. Олим пи ада про во ди лась на 
ма те ма ти чес ком фа куль те те, а ор га ни-
за то ром выс ту пи ла ка фед ра ме то ди ки 
пре по да ва ния ма те ма ти ки и ин фор ма-
ти ки.
Олим пи ада по ма те ма ти ке — это 

воз мож ность вы яв ле ния уров ня те оре-
ти чес кой под го тов лен нос ти уча щих ся. 
Она нап рав ле на на вы яв ле ние на ибо лее 
та лан тли вых уча щих ся об ще об ра зо ва-
тель ных уч реж де ний об лас ти, раз ви тие 
их ло ги чес ко го мыш ле ния, по вы ше ние 
у них ин те ре са к изу че нию ма те ма ти-
ки. Целью олим пи ады яв ля лась так же 
про фо ри ен та ци он ная ра бо та сре ди 
уча щих ся. Од ной из за дач олим пи ады 

выс ту па ло вза имо вы год ное парт нер-
ство ву за и сред них об ще об ра зо ва тель-
ных школ.
Во вре мя олим пи ады ве ду щие спе-

ци алис ты ка фед ры ме то ди ки пре по-
да ва ния ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки 
про ве ли бе се ды с учи те ля ми ма те ма-
ти ки о проб ле мах пре по да ва ния ма те-
ма ти ки в шко ле, о пред сто ящем Еди-
ном на ци ональ ном тес ти ро ва нии, об 
уче бе на ма те ма ти чес ком фа куль те те. 
Уча щим ся 10-11-х клас сов и учи те лям 
бы ли пред ло же ны прос пек ты-бро шю-
ры о спе ци аль нос тях ма те ма ти чес ко го 
фа куль те та. Вы пус кни ки ма те ма ти чес-
ко го фа куль те та, в час тнос ти, спе ци аль-
нос ти 5В010900 — «Ма те ма ти ка» (об ра-
зо ва ние), всег да вос тре бо ва ны и обес пе-
че ны ра бо той в бу ду щем.
Ру ко вод ство уни вер си те та для по-

ощ ре ния при зе ров — вы пус кни ков 
школ вы да ет им дип ло мы-сер ти фи ка-
ты на скид ки при обу че нии на спе ци-
аль нос тях ма те ма ти чес ко го фа куль те та. 
Для вы пус кни ка, за няв ше го пер вое мес-
то, пре дус мот ре на 50%-я скид ка на обу-
че ние, за вто рое мес то — 30%-я скид ка, 
за третье мес то — 10%-я скид ка на весь 
пе ри од обу че ния при ус ло вии ус пе ва-
емос ти на «хо ро шо» и «от лич но». Все 
учас тни ки, за няв шие при зо вые мес та, 
бы ли наг раж де ны дип ло ма ми, цен ны-
ми по дар ка ми, а учи те лям по бе ди те-
лей бы ли вру че ны бла го дар ствен ные 
пись ма за вклад в под го тов ку уча щих ся 
к олим пи аде. Мно гие уча щи еся наг-
раж де ны гра мо та ми за ак тив ное учас-
тие в олим пи аде.
С каж дым го дом чис ло учас тни ков 

олим пи ады уве ли чи ва ет ся. В этом го-
ду в олим пи аде при ня ли учас тие 114 
школь ни ков из 13 школ Ка ра ган дин-
ской об лас ти. Олим пи ада про хо ди ла 
в два ту ра на рус ском и ка зах ском язы-
ках.
В пер вом, от бо роч ном ту ре олим-

пи ады бы ли пред ло же ны 4 за да чи. По 
ре зуль та там это го ту ра во вто рой тур 
бы ли до пу ще ны 58 учас тни ков. Во 2-м 
ту ре бы ли пред ло же ны три за да чи. За-

да чи бы ли нес лож ные в рам ках школь-
ной прог рам мы, но тре бо ва ли нес тан-
дар тных ре ше ний. По бе ди те ли бы ли 
оп ре де ле ны по сум ме наб ран ных в двух 
ту рах бал лов.
По ито гам двух ту ров са мые вы со-

кие бал лы бы ли наб ра ны уча щи ми ся 
10-х и 9-х клас сов Сы рым бет Жу ма гу-
лов (ШОД «Да рын»), Бы ков Алек сандр 
(гим на зия №38). В сво ей па рал ле ли эти 
уча щи еся за ня ли пер вое мес то.
Дип ло ма ми вто рой сте пе ни бы-

ли наг раж де ны уча щи еся 10-х клас сов 
Ху са ино ва Нар гиз (гимн. №92), Жу су-
по ва Ан на (гимн. №93), Ар тем Ни ки-
тин и Тат тим бе то ва Ди ана (СШ №45); 
уче ник 9-го клас са Ай да нұ лы Бауыр-
жан (ШИ ОД им. Н. Нур ма ко ва). Дип-
ло мом ІІ сте пе ни наг раж де на уче ни ца 
11-го клас са гим на зии №92 Аман ба ева 
Фа ри да. А дип лом III сте пе ни по лу чи-
ла уче ни ца 11-го клас са гим на зии №93 
Би рю ко ва Ма рия. Сре ди уча щих ся 10-х 
клас сов дип ло ма ми бы ли наг раж де ны 
Ак бо та Са дыр ба ева и Кул ма ган бе то ва 
За ри на (ШОД «Да рын»), Ня гу лов Ми-
ха ил (гим на зия №9), а в 9-х клас сах наг-
раж де ны Жу ма бе ков Ал маз (гим на зия 
№9), Құр ман ша ди Фа ра би (ШИ ОД им. 
Н. Нур ма ко ва), Шы ны бек Бал нур (гим-
на зия №93), Нур лан Жо ла ман (ШИ ОД 
№7).
Хо чет ся осо бо от ме тить учи те лей об-

ще об ра зо ва тель ных школ, ко то рые пос-
то ян но и пло дот вор но сот руд ни ча ют с 
фа куль те том в про ве де нии олим пи ад: 
Оку не ву И. А. (гимн. №38), За гур скую 
Р. И. (гимн. №93), Ав дра сол Б. (гимн. 
№92), Ав до щен ко З. К. (ШОД «Да-
рын»), Мұ ха мед жа но ву М. А. (ДБМИ 
№7), Же ке ба ева С. Ш. (ШОД «Да рын»), 
Штен скую Н. Р. (гимн. №9), Хаб дол да 
С. (гимн. №92), Ас ка ро ва А. Н. (ШОД 
«Да рын»), Ле бе де ву Л. Н. (гимн. №93), 
Со ловь еву Л. Н. (СШ №45).
От кры тая олим пи ада по ма те ма ти-

ке про во дит ся еже год но. И мы ду ма-
ем, что с каж дым го дом бу дет рас ти не 
толь ко ко ли че ство учас тни ков, но и ка-
че ство их ма те ма ти чес ких зна ний.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ МПМИИ 
КАЖИКЕНОВА А. Ш., БЕЙСЕНОВА Д. Р.
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Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы ҚарМУ-
да сту дент тер то лық қан ды бі лім алу ымен қа-
тар, ру ха ни тəр би елік мə ні зор іс-ша ра лар мен 
бай қау лар ға жиі куə бо ла ды. Со лар дың бі рі де 
бі ре гейі — жыл сайын бар лық фа куль тет тер-
дің қа ты су ымен өт кі зі ле тін «Жыл сту ден ті» 
бай қауы. Жыл да ғы дəс түр бойын ша Сту дент-
тер са райы на жи нал ған 500-ге жу ық сту дент 
со ның куə сі.

Рек то рат тың, Жас тар ісі жө нін де гі ко ми тет тің, 
Кə сі по дақ ко ми те ті нің ұйым дас ты ру ымен өт кен 
«Жыл сту ден ті-2012» бай қауы бі лім гер лер дің шы-
ғар ма шы лы ғын да мы ту ға мүм кін дік бе ру ар қы лы 
олар ды тек са па лы ма ман ға на емес, жан-жақ ты, 
ру ха ни да мы ған, ұл тжан ды тұл ға етіп қа лып тас-
ты ру ға не гіз бо ла ды. «Жыл сту ден ті-2012» бай қауы 
би ыл да өз жал ға сын тауып, сту дент жас тар ара-
сы нан «жүз ден жүй рік, мың нан тұл пар лар» анық-
тал ды. 10 сəуір де Сту дент тер са райын да атал ған 
бай қау дың ақ тық сы ны өтіп, кім нің мық ты еке ні 
де сол кү ні бə рі не ай ғақ бол ды. Жыл да сту дент тер-
дің асы ға кү те тін ең сон дай ма ңы зы жо ға ры бай-
қау ла ры ның бі рі «Жыл сту денті». Фа куль тет тер дің 
сай дың та сын дай ірік тел ген сту дент те рі өз де рі нің 
се гіз қыр лы, бір сыр лы, өнер лі екен дік те рін дə-
лел деп бер ді. Бай қау же ңім паз да рын анық та уда 
ар найы құ рыл ған қа зы лар ал қа сы да ты ғы рық-
қа ті рел ді. Бі рі бі рі нен өт кен қыз-жі гіт тер. Ақ тық 
сын нан сү рін бей өтіп, же ңіс жа лауын жел бі ре ту ге 

асық қан ал ғыр жас тар «Жыл сту ден ті-2012», «Жыл 
спор тшы сы», «Жыл ин тел лек ту алы», «Жыл бел-
сен ді сі», «Жыл ше ше ні», «Жыл та лан ты», «Жыл 
шы ғар ма шыл та лан ты» ата лым да ры бойын ша 
ма ра пат тал ды. Со ны мен асы ға күт кен бай қау дың 
соң ғы ми нут та ры тая ған да зал то лы кө рер мен Сту-
дент тер са райын бір сер піл тіп, улап-шу лап ал ды. 
Бұл шын мə нін де əр бір жан күйер дің өз фа куль-
те ті нің на мы сын қор ға ған сту ден тке де ген ерек ше 
қол дауының бел гі сі. Əліп тің аяғы қа шан да бə рі не 
қы зық қой. Əділқа зы лар ал қа сы қан дай ше шім ге 
кел ді, кім мық ты де ген сұ рақ əр кім нің кө кейін де. 
Осы лай ша, Қа ра ған ды ша һа рын да ғы қа ра ша ңы-
рақ, қы рық тың қыр қа сы на шық қан бі лім ор да сы 
та ри хын да та ғы бір жыл үз ді гі анық тал ды. Бұл 
іс-ша ра ның сту дент тік өмір де ма ңы зы зор. Се бе бі 
шын мə нін де сту дент тер ара сын да ғы үз дік тер дің 
үз ді гі, əр фа куль тет тің қай мақ та ры анық тал ды. Бі-
рі жең ді, бі рі же ңіл ді. Жыл сту ден ті бо лу оңай ша-
руа емес. Бү гін нен олар өз ісі не жауап кер ші лік пен 
қа рап, фа куль тет өмі рі не ерек ше кө ңіл бө ліп, əр 
ісін ақыл ға са ла оты рып ше шім дер шы ға ра бас-
тай тын, ер те ңі нен мол үміт күт ті ре тін жа лын ды 
жас тар. Со ны мен сах на ға қа зы лар ал қа сы шы ғып, 
бай қау ға бел сен ді қа тыс қан сту дент тер ді ма ра пат-
та ды. Олар: Диб ро ва Ило на (əлеу мет тік-пе да го-
ги ка фа куль те ті), Тө ре ба ева Əй ге рім (фи ло со фия 
жə не пси хо ло гия фа куль те ті), Ша ке но ва Ма ди на 
(фи зи ка фа куль те ті). Ен ді гі ке зек ар найы но ми на-
ци ялар ға бұйыр ды. «Жыл ин тел лек ту алы» — Сле-
пен ко ва Юлия (эко но ми ка фа куль те ті), «Жыл бел-
сен ді сі» — Нұр жа но ва Ай жан (та рих фа куль те ті), 
«Жыл спор тшы сы» — Ким Ва ле рия (заң фа куль те-
ті), «Жыл ше ше ні» Нұ ре ке но ва Ай нұр (шет тіл дер 
фа куль теті). Ай нұр ға үл кен қол дау көр сет кен шет 
тіл дер фа куль те ті нің жан күйер ле рі нің кө зі нен қа-
рауыт қан жас ты кө ріп, біз де «əт те ген-ай!» де дік. 
Шы нын да на ғыз жүй рік тің жүй рі гі бол ған Ай нұр-
дын əлі та лай асу ды ба ғын ды ра ры на бек кə міл се-

не міз. Бай қау дың көр кін қыз дыр ған үш тік тің сах на 
тө рін де қа луы зал то лы кө рер мен ді ке ре мет қо ше-
мет ке бө ле ді. «Жыл сту ден ті» кім еке ні са на улы ми-
нут тар дан соң анық та ла ды. Екі но ми на ция əлі иесін 
тап па ға нын іші міз се зіп отыр. Со ны мен кө рер мен 
қауым ның ерек ше ри за шы лы ғы на бө лен ген фи ло-
ло гия фа куль те ті нің 3 курс сту ден ті Əділ Жа ку ла-
ев ты «Жыл та лан ты» деп тауып ты. На ғыз өкі ніш-
тің кө ке сі осы бол ды. Бар мақ ты тіс теп сах на да мен, 
зал да фи ло ло гия фа куль те ті нің бір топ жан күйе рі 
қал ды. Бі рақ Əділ шын мə нін де жыл дың үз ді гі еке-
нін өзі нің бойын да ғы та лан ты мен, да ры ны мен, сал-
мақ ты, са быр лы мі не зі мен, бі лім ді лі гі мен əлі та лай 
рет дə лел дей ді. Мен жə не бар лық фи ло ло гия фа-
куль те ті оған кə міл се не ді. Мойы ма, қа зақ тың қа ра 
ба ла сы! Сен алар асу əлі ал да. Мі не, ше шу ші кез де 
кел ді. Кім нің же ңіп, кім нің же ңіл ге нін ен ді бі ле міз. 
Жа қын да ға на «Жі гіт сұл та ны» атан ған кə сі би-көр-
кем өнер фа куль те ті нің се гіз қыр лы, бір сыр лы сту-
ден ті Нү сіп хан Қа дыр сұл тан «Жыл шы ғар ма шыл 
та лан ты» де ген де, зал іші бір ты ным сыз қол ша па-
лақ та ды. Қа дыр сұл тан же ңіл ген жоқ. Кө зі қа рақ ты 
кө рер мен нің ыс тық ықы ла сы нан осы ны аң ғар ған-
дай бол дық. Сах на тө рі не был тыр «Жыл сту ден ті» 
атан ған фи ло ло гия фа куль те ті нің 3 курс сту ден ті 
Құ мыр зақ Ал тын бек кө те ріл ді. Кім нің «Жыл сту-
ден ті-2012» атан ға ны ай тпа са да тү сі нік ті. Əри-
не, хи мия фа куль те ті нің 4 курс сту ден ті, сап-са ры 
сүй кім ді, жа на ры на от тұн ған қа зақ тың кер без ару 
қы зы Жор тауова Ай гүл. Ал тын бек би ыл ғы «Жыл 
сту ден ті-2012» ата ғын иесі не тап сы рып, ар найы 
дип ло мы мен ме да лін мой ны на іл ген де зал то лы 
кө рер мен тіп тен шу лап жі бер ді. «Жыл сту ден ті» 
бай қауы — жыл сайын уни вер си тет кө ле мін де өте-
тін ауқым ды іс-ша ра лар дың бі рі ға на емес, сту дент-
тер дің əсер лі, қы зық қа то лы ұмы тыл мас ме ре ке сі 
де сек, ар тық ай тқан дық бол мас.

АЛАШИЯ АЙ�АП, �АРМУ СТУДЕНТІ

Би ыл ғы ақ пан айы ның ба сын да Астана ның 
Ұлт тық ака де ми ялық кі тап ха на сын да «Ал тын 
қы ран» ха лы қа ра лық қайы рым ды лық қо ры ның 
де ме уші лі гі мен жас та лант тар дың ал ты кі та бы 
жа рық көр ді. Сол кі тап тар дың бі рі — жер ле сі-
міз, жас ақын, уни вер си те ті міз дің тү ле гі Ми рас 
Асан ның «Соң ғы ра ушан» жыр жи на ғы еді. Кі-
тап тың жа рық кө руі не орай 15 сəуір кү ні Қа ра-
ған ды ның «Шал қы ма» кон церт за лын да ақын-

ның «Мен се ні сүй ген көк тем бұл» ат ты шы ғар-
ма шы лық ке ші өт кі зіл ді. По эзия ке ші не Қа зақ-
стан Жа зу шы лар ода ғы Қа ра ған ды об лыс тық 
фи ли алы ның тө ра ға сы, Ха лы қа ра лық «Алаш» 
сый лы ғы ның иеге рі, ақын Се рік Ақ сұң қа р ұлы, 
сын шы Аман гел ді Кең ші лі кұ лы, ай тыс кер ақын 
Се рік зат Дүй сен ға зин, Қал қа ман Са рин, Та на-
көз Тол қын қы зы, Асыл зат Арыс тан бек, Ер лан 
Жү ніс, Аза мат Еса лы, Ди на ра Мə лі ко ва, Əсел 

На за ра лы, Ол жас Сəн ді бек, Ал мас Те мір бай, 
Бауыр жан Қа ра ғы зұ лы, Гүл са ра Шал қар сын ды 
жас шайыр лар мен қа тар, жер лес ақын да ры мыз 
да бол ды. Атап ай тсақ, ха лы қа ра лық «Алаш» 
сый лы ғы ның иеге рі Аб зал Бө кен, Қа зақ стан 
Жа зу шы лар ода ғы ның мү ше сі Рус лан Нұр бай, 
ақын, жур на лист, про за шы, «Қа сым» жур на лы-
ның ре дак то ры Се рік Са ғын тай, Ақ то ғай аудан-
дық «То қы рауын ты ны сы» га зе ті нің бас ре дак-
то ры Бағ дат Мү бə рак, «Бо ла шақ» кол лед жі нің 
оқы ту шы сы Қай рат Ас қа ров, ақын Ра хат Əб ді-
рах ма нов, Сал та нат Сма ғұ ло ва.

А#параттар тас#ыны
ЖеCіспен оралды

Ака де мик Е. А. Б> ке тов 
атын да Dы Fа ра Dан ды мем ле-
кет тік уни вер си те тін де «Cлеу-
мет тік ж; мыс» пC ні бойын ша 
>т кен сту дент тер ді: IV рес-
пуб ли ка лы7 олим пи ада сы на 
Алматы, Астана, Шым кент, 
Шы Dыс Fа за7 стан, Пав ло дар, 
К>к ше тау 7а ла ла ры нан кел-
ген ко ман да лар ба7 сы нас ты. 
Бай 7ау бір не ше ке зе: нен >тіп, 
екі кAн ге жос пар лан ды. Бі рін-
ші ке зе: — «ма ман ды7 гим ні» 
бай 7ауын да ко ман да лар >з ма-
ман ды7 та ры мен шы Dар ма шы-
лы7 7а бі лет те рін, >нер ле рін, 
бі лім де рін ;ш тас ты ра оты рып 
сайыс 7а тAс ті. Екін ші бай 7ау 
мін дет ті ком по нент те гі «жас-
тар мен Cлеу мет тік ж; мыс», «ха-
лы7 ты е: бек пен 7ам ту жC не 
рет теу», >з ге де пCн дер ден тест 
тап сыр ма ла рын тап сыр ды. 
Ке ле сі бай 7ау «Cлеу мет тік ж;-
мыс та Dы ин но ва ци ялы7 тех но-
ло ги ялар» та 7ы ры бын да >т ті. 
Б;л сын да «Cлеу мет тік ж; мыс» 
ма ман ды Dы ны: сту дент те рі 7о-
Dам да Dы Cлеу мет тік мC се ле лер-
ді: >зек ті лік те рін, Cр тAр лі топ-
та Dы адам дар ды: Cлеу мет тік 
мC се ле ле рін, олар ды: ал дын 
алу ша ра ла ры мен ше ші лу жол-
да рын ;сын Dан Cлеу мет тік жо-
ба ла рын 7ор Dа ды. Бі рін ші кAн-
ні: 7о ры тын ды сын шы Dа ру Cділ 
7а зы лар ал 7а сы на да о:ай Dа 
тAс пе ді. Се бе бі, бC се ке ге 7а-
бі лет ті, бі лім ді жас тар ды: >сіп 
ке ле жат 7а ны бар лы Dы мыз ды 
7у ант ты. Екін ші кA ні олим пи ада 
7а ты су шы ла ры «за: жC не Cлеу-
мет тік ж; мыс» бойын ша ба7 
сы на ды. Со ны мен 7о са, кел-
ген 7о на7 тар «мC де ни-ты ны Dу 
ж; мыс» ма ман ды Dы сту дент те-
рі ;йым дас тыр Dан кон церт тік 
баD дар ла ма ны та ма ша ла ды. 
<діл7а зы лар ал 7а сы ны: сал-
та нат ты ма ра пат тау рC сі мі 
де >з мC ре сі не жет ті. �шін ші 
орын Л. Н. Гу ми лев атын да Dы 
Еура зия ;лт ты7 уни вер си те ті 
мен С. Т. То рай Dы ров атын да-
Dы Пав ло дар уни вер си те ті-
не б;йыр ды, екін ші орын ды 
М. <уезов атын да Dы О: тAс тік 
Fа за7 стан мем ле кет тік уни-
вер си те ті мен Cл-Фа ра би Fа-
за7 ;лт ты7 уни вер си те ті >за ра 
б> ліс ті. Е. А. Б> ке тов атын да-
Dы Fа ра Dан ды мем ле кет тік 
уни вер си те ті аDа о7ы ту шы ла-
ры Д. К. Аби лов пен А. С. Мус-
ра уно ва ны: же тек ші лі гі мен 
«Мейі рім» ко ман да сы бі рін ші 
орын ды б;л жо лы да >з 7ан жы-
Dа сы на бай ла ды. Со ны мен 7а-
тар бар лы7 ко ман да Dа ар найы 
сый лы7 тар тар ту еті ліп, кей бір 
бел сен ді, ерек ше к>з ге тAс кен 
сту дент тер ге ар найы дип лом-
дар тап сы рыл ды.

Ж. НЫ�МЕТОВА,
>ЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА

Ж>НЕ >ЛЕУМЕТТІК Ж;МЫС

КАФЕДРАСЫНЫ� А�А О�ЫТУШЫСЫ

Ж�йріктен ж�йрік озар жарыс#анда

Ака де мик Е. А. Бө ке тов атын да ғы Қа ра ған-
ды мем ле кет тік уни вер си те ті нің кə сі би-көр-
кем өнер фа куль те ті осы жа ңа жыл бас тал ған-
нан бе рі де бір не ше жар қын же тіс тік тер дің 
куə сі бо ла біл ді. Де мек, бей не леу өне рін де-
гі лер бей-жай жат қан жоқ. Жал пы бей не леу 
өне рі — бек зат өнер. Өнер ге бей қам қа рау 
ұлы жа сам паз дық қа, ұл тқа құр мет ет пеу, кө-
ңі лін көр кей тіп, кө зін ашар көр кем дік ті кө ре 
біл ме умен бір дей деп есеп тей мін.

ҚарМУ-дай қа ра ша ңы ра ғы мыз дың бір түн-
ді гін дей бо лып жа бы лар бей не леу өне рін де гі-
лер дің ор ны əр қа шан төр де. Ал ай та лық, Түр-
ки яның Астана сы Ан ка ра да ғы Га зи уни вер си те-
ті нің 85 жыл ды ғы на «Тү рік дү ни есі» ат ты түр кі 
тіл дес ха лық та ры мем ле кет те рі нің жо ға ры оқу 
орын да ры ның өнер фа куль тет те рі бас шы ла-
ры ның сим по зи ум жи на лы сы на рек то ры мыз 
Е. Қ. Кө бе ев тің қол дауымен кə сі би-көр кем өнер 
фа куль те ті нің өкіл де рі ба рып қай тқан еді. Ай-
ту лы ша ра да кə сі би-көр кем өнер фа куль те ті нің 
де ка ны, до цент С. Ш. Ма ғауин оқу ор ны ның 
ха лы қа ра лық бай ла ныс та ры мен сту дент тік мо-
биль дік топ та ры бағ дар ла ма сы ту ра лы өз ойын 
ор та ға сал са, ал бей не леу өне рі жə не ди зайн ка-
фед ра сы ның аға оқы ту шы сы С. Бо ды қов Га зи 
уни вер си те тін де гі бей не леу өне рі ма ман ды ғын-
да ғы сту дент тер ге ше бер лік көр се ту са бақ та рын 
өт кі зіп, бі лім бе ру əдіс те ме сі мен бө лі сіп, тү рік-
тің (TRT) ар на сын да Қа зақ стан да ғы қа зір гі бей-
не леу өне рі нің да му үр ді сі жай лы сұх бат бер ді. 
Мі не, бұл жұл ды зы мыз ды жар қы ра тып, жа-
һан да ну дың жар қын бей не ле рін жан дан дыр-
ға ны мыз емес пе?.. Көш пен ді лер дің дəс түр лі 
ме ре ке сі Ұлыс тың Ұлы кү ні На урыз мей ра мы-

на сай фа куль тет аты нан ақ шаң қан ки із үй ле рін 
тік ті. Он да ғы ою-өр нек тер ге то лы бас құр лар, 
сыр мақ тар жə не де ке лі, ке лі сап, ас тау, ке бе-
же лер дей ұлт тық на қыш та ғы нəр се лер нар қы-
мыз ды та ғы бір би ік те тіп тас та ға ны хақ. «Қу ыр-
дақ тың əке сін түйе сой ған да кө ре сің» де мек ші, 
жа қын да сəуір айы ның 12 жұл ды зы Қа ра ған-
ды об лыс тық Та ри хи өл ке та ну мұ ра жайын да 
Ор та лық Қа зақ стан қыл қа лам су рет ші ле рі нің 
«Көк тем гі көр ме сі» бол ған еді. Бұл ха лы қа ра-
лық су рет ші лер кү ні не ар нал ды. Тек біз де ға на 
емес, бұл үр діс, яғ ни При бал ти ка да, Ре сей де, 
Украина да, Кав каз да бұл бей не леу өне рі нің ап-
та лы ғын өт кі зу дəс түр ге ай нал ған. Осы ке зең де 
су рет ші лер, со ны мен қа тар за ма науи өне рі нің 
бү гін гі күн де гі мə се ле ле рі не ар нал ған жи ын-
дар, су рет ші лер ше бер ха на ла рын да ғы ашық 
есік күн де рі, эк спо зи ция ашы лып, ше бер лік 
мек теп те рі өт кі зі ле ді. Дөң ге лек үс тел дер жə не 
кон фе рен ци ялар ұйым дас ты ры ла ды. Осы ме-
ре ке лік ша ра аясын да Қа ра ған ды су рет ші ле рі 
өз кө рер мен де рі нің на за ры на жа ңа ту ын ды ла-
ры мен ілік ті. Көр ме не гі зі нен бел гі лі бір та қы-
рып қа құ рыл ма ған. Ав тор лар ер кін та қы рып та 
өз ар ман, қи ял да рын ке неп бе ті не тү сір ген. Осы 
орай да біз дің бел гі лі қыл қа лам иегер ле рі нің 
шы ғар ма ла ры нан, атап ай тсақ, Ж. Бал ке нов-
тың «Көк тем» ту ын ды сы нан адам зат пен та-
би ғат тың тағ ды ры ның ете не ұш тас қан ұлы бір 
сəт те рін анық аң ға ра мыз. Су рет ші Ле онар до до 
Вин чи дің «Та би ғат пен адам егіз ұғым» сын ды 
та ғы лы мын та ғы да көз ал ды мыз ға жайып са-
ла ды. Ал М. Қал ма ха нов «Да ла бе сі гі», Қ. Ба-
ла бе ков тың «Же ті қа зы на» шы ғар ма ла рын да 
ұлт тық ор та мыз дың озық тұс та рын кө ре міз. 
Қо лы ашық, қо ңыр ел дің салт-дəс тү рі, мі не-

зі мен мұн да лап тұр. Көр ме де тек бу ыр қан ған 
бояулар мен са лын ған кес кін де ме жұ мыс та ры 
ға на емес, мү сін дік, гра фи ка лық, сəн дік плас-
ти ка лар дан жə не қол дан ба лы сəн дік өнер ту-
ын ды ла ры да өз стиль дік ба сым ды лық та ры мен 
ба урап тұр ға ны бар. Мə се лен, А. Құ рым ба ев-
тың «Са ры ар қа» сəн дік плас ти ка сы, А. Бөр те ба-
ева ның «Ком по зи ция» қол дан ба лы сəн дік өне-
рі, Ж. Ко му тов тың «Өмір ағы сы» гра фи ка лық 
шы ғар ма ла ры ше бер лік пен жа са лып, шын-
дық тың шы райын аша ды. Ата-ба ба тұл ға ла ры 
мен дəс тү рін та ғы бір мəр те би ік те тіп, өмір лік 
тал ғам паз дық қа же те лей ді. Со лай да қыл қа-
лам иеле рі нің қым бат ты ту ын ды ла ры, əри не, 
кө ңіл ге түр ткі ой са лар. Са на мыз дың са райын 
ашып са ли қа лы са лауат сый лай тын ды ғы на се-
ні мі міз кə міл. Бұл ға на емес, Астана қа ла сын да 
кең кө лем де ұйым дас ты рыл ған Ұлы же ңіс ке 
ар нал ған көр ме де гі сайыс қа біз де қа рап қал ма-
дық. Таң да улы ту ын ды ла ры мыз ды тар тыс қа жі-
бер дік. Со ны мен қа тар VIII қа ла лық жас тар дың 
Дель фий ойын да ры ның ірік теу сайы сы ның əр 
но ми на ци яла ры на лайық ты үз дік тер ді жі бер-
дік. Ил лə һим та быс, же ңіс ол біз де ға на. Де мек, 
өрі сі кең, өре сі би ік бей не леу өне рі өмі рі міз-
бен ұш та сып ке ле жат қа нын елейік, ес ке рейік 
ағайын! Өр нек пен ой ай тқан ел дің бү гін гі жас 
ұр пақ та ры ұл тқа жа на шыр бо лып, жа сам паз 
ха лық тың жар қын бо ла ша ғын жан дан ды ра мыз 
де сек… Ең əуелі ұлы құн ды лық та ры мыз ға, жа-
сам паз дық ту ын ды ла ры мыз ға қы зық пайын ша, 
тү сін бейін ше қа зақ елін, же рін сүйе мін деу құр 
дал ба са лық. Ал өз мə де ни етін, əде би етін, өнер 
жа сам паз дық шы ғар ма ла рын кө ре ал ма ған, кө-
те ре ал ма ған адам өз ге ні де байыт пас, оны сы 
қал жың деп ай тар едім. 

�АДЫРС;ЛТАН Н,СІП�АН,
К>СІБИ-К	РКЕМ 	НЕР ФАКУЛЬТЕТІНІ� 3 КУРС СТУДЕНТІ

Жерлес жас а#ынныC жыр кеші

Бейнелеу Aнері — бекзат Aнер
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На IV Зим ней уни вер си аде ко ман-
да КарГУ им. ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва 
за ня ла 4-е при зо вое мес то, про пус тив 
впе ред толь ко ву зы се вер ных ре ги-
онов.

Свы ше 1200 спортсме нов из 30 выс ших 
учеб ных за ве де ний Казахстана в те че ние 
11 дней со рев но ва лись на спор тив ных 
пло щад ках Се ве ро-Ка зах стан ско го го су-
дар ствен но го уни вер си те та им. М. Ко зы-
ба ева, что бы про де монстри ро вать свое 
мас тер ство в лыж ных гон ках, зим нем 
Пре зи дентском мно го борье, ар мрес-
тлин ге, ги ре вом спор те, пауэр лиф тин-
ге, ми ни-фут бо ле, зим нем спор тив ном 
ори ен ти ро ва нии на лы жах и би ат ло не 
(прош ли в г. Рид де ре, ВКО).
Гос теп ри им ные хо зя ева сов мес тно 

с На ци ональ ным науч но-прак ти чес-
ким цен тром фи зи чес кой куль ту ры 
(ННПЦФК) про ве ли сту ден чес кий фо-
рум на вы со ком уров не, ок ру жи ли вни-
ма ни ем и за бо той всех учас тни ков со-
рев но ва ний, пре дос та ви ли ат ле там и их 
тре не рам луч шие гос ти ни цы, са на то рии-
про фи лак то рии Пет ро пав лов ска, где бы-
ли соз да ны бла гоп ри ят ные ус ло вия для 
от ды ха и под го тов ки к стар там.
Сбор ная Вос точ но-Ка зах стан ско-

го го су дар ствен но го уни вер си те та 
им. С. Аман жо ло ва (ВКГУ, рек тор М. Ес-
кен ди ров) при еха ла в Пет ро пав ловск в 
ран ге трех крат но го чем пи она уни вер си-
ады и не со би ра лась от да вать глав ный ку-
бок сво им со пер ни кам. Уве рен но выс ту-
пив в 6 ви дах спор та и по ка зав вы со кие 
ре зуль та ты в би ат ло не (ко ман дное 1-е 
мес то), ар мрес тлин ге (1-е мес то), лыж-
ных гон ках (2-е мес то), зим нем спор тив-
ном ори ен ти ро ва нии на лы жах (2-е и 3-е 
мес та) и ги ре вом спор те (3-е мес то), сту-
ден ты ВКГУ в чет вер тый раз под ряд ста-

ли силь ней ши ми на уни вер си аде в об ще-
ко ман дном за че те.
На род ная муд рость гла сит: «До ма и 

сте ны по мо га ют». Пра виль ность это го 
выс ка зы ва ния пос та ра лись под твер дить 
спортсме ны Се ве ро-Ка зах стан ско го го су-
дар ствен но го уни вер си те та (СКГУ, рек-
тор О. Б. Аши мов), ко то рые до ны неш ней 
уни вер си ады ни ког да не вхо ди ли в чис ло 
ли де ров сту ден чес ко го зим не го спор та. 
На этот раз род ные сте ны по мог ли ко-
ман де СКГУ за во евать зо ло тые ме да ли в 
зим нем Пре зи дентском мно го борье и ги-
ре вом спор те, се реб ря ные ме да ли в ми-
ни-фут бо ле (де вуш ки), зим нем спор тив-
ном ори ен ти ро ва нии (де вуш ки), ар мрес-
тлин ге (де вуш ки) и брон зо вые наг ра ды в 
пауэр лиф тин ге (де вуш ки), ар мрес тлин ге 
(юно ши). Об ще ко ман дное вто рое мес-
то — от лич ный по ка за тель для гос теп ри-
им ных хо зя ев уни вер си ады.
На треть ем мес те ока за лись сра зу два 

кол лек ти ва — Пав ло дар ский го су дар-
ствен ный пе да го ги чес кий ин сти тут (рек-
тор Н. Р. Ар ша бе ков) и Вос точ но-Ка зах-
стан ский го су дар ствен ный тех ни чес кий 
уни вер си тет им. Д. Се рик ба ева (рек тор 
Н. М. Те мир бе ков). В шес тер ку силь ней-
ших спор тив ных ву зов Казахстана вош ли 
так же Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет им. Е. Бу ке то ва (4-е мес то, 
рек тор Е. К. Ку бе ев), Кок ше та ус кий го-
су дар ствен ный уни вер си тет им. Ш. Ва ли-
ха но ва (5-е мес то, рек тор Н. Б. Ка лы ба ев), 
Ка зах ский на ци ональ ный тех ни чес кий 
уни вер си тет им. К. Сат па ева (6-е мес то, 
рек тор Ж. М. Ади лов) и Кос та най ский 
го су дар ствен ный пе да го ги чес кий ин сти-
тут (6-е мес то, рек тор К. М. Бай мыр за ев).
Оп ре де ли лись и аут сай де ры со рев но-

ва ний: Ар ка лык ский го су дар ствен ный 
пе да го ги чес кий ин сти тут им. И. Ал тын-
са ри на, Ев ра зий ский на ци ональ ный уни-

вер си тет им. Л. Гу ми ле ва и Руд нен ский 
ин дус три аль ный ин сти тут, ко то рые зам-
кну ли тур нир ную таб ли цу.
На тор же ствен ном зак ры тии уни вер-

си ады сос то ялась тра ди ци он ная це ре мо-
ния пе ре да чи фла га хо зя ину сле ду ющей, 
V Зим ней уни вер си ады 2014 го да — Кос-
та най ско му го су дар ствен но му уни вер си-
те ту им. А. Бай тур сы но ва.
Ре зуль та ты выс туп ле ний сбор-

ной ко ман ды КарГУ им. ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва

1. Фут бол (жен щи ны — 1 мес то)
2. Фут бол (муж чи ны — 3 мес то)
3. Пауэр лиф тинг (муж чи ны — 3 об-

ще ко ман дное мес то). Ку жах ме тов Ва ле-
рий — 75 кг — 2 мес то (1 курс ФКиС з/о). 
Дол гих Игорь — 75 кг — 3 мес то. Ев стафь-
ев Ев ге ний — 82,5 кг — 3 мес то (1 курс 
ФКиС з/о). Зяб кин Ва дим — 90 кг — 1 
мес то (4 курс ФКиС). Жа ку бе ков Ни яз — 
90 кг — 2 мес то (4 курс НВП). Сне гу ров 
Иван — 100 кг — 1 мес то (3 курс ФКиС 
з/о)

4. Ги ре вой спорт (муж чи ны). Дре-
бант Алек сандр — 90 кг — 3 мес то (2 курс 
ин. яз.)

5. Ар мрес тлинг (муж чи ны). Яра ма-
нас Игорь — 90 кг — 2 мес то. Про ня ков 
Ни ки та — 80 кг — 2 мес то

6. Зим нее спор тив ное ори ен ти-
ро ва ние (муж чи ны — 1 мес то). Гос ман 
Бек зат — 2 мес то (спринт). Дауит Жан-
бо лат — 3 мес то (спринт). Шай мер ден 
Нур жан — 2 мес то (сред ние дис тан ции). 
Гос ман Б., Дауит Ж., Шай мер ден Н. — 3 
мес то (эс та фе та)

7. Зим нее Пре зи дентское мно го-
борье (муж чи ны) — 3 ко ман дное мес то, 
жен щи ны — 3 ко ман дное мес то

8. Лыж ные гон ки (муж чи ны) — 10 
ко ман дное мес то, жен щи ны — 8 ко ман-
дное мес то.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ФАКУЛЬТЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Анонс
Конкурс для тех, 
кто любит учиться и путешествовать

С 15 июня по 30 но яб ря 2012 го да про во дит ся Меж-
ду на род ный от кры тый кон курс ту рис ти чес ких об ра зо ва-
тель ных мар шру тов OCETR’2012.

Ор га ни за то ры и пар тне ры кон кур са: Ка ра ган дин-
ский го су дар ствен ный уни вер си тет име ни ака де ми ка 
Е. А. Бу ке то ва (Ка зах стан); Ев ро пей ская ас со ци ация 
сту ден тов и пред при ни ма те лей (Че хия); Ев ра зий ский 
эко но ми чес кий фо рум мо ло де жи (Россия); Цен траль ный 
Ев ро пей ский об ра зо ва тель ный ин сти тут (Сло ва кия); 
Хер сон ский го су дар ствен ный уни вер си тет (Украина); 
Уни вер си тет Сце на-Иш тва на (Вен грия); Юж но-Ка зах-
стан ский го су дар ствен ный уни вер си тет им. М. Ауезо ва 
(Ка зах стан); Ом ский го су дар ствен ный пе да го ги чес кий 
уни вер си тет (Россия); Об ще ствен ная ор га ни за ция «Тер-
ра Тав ри да» (Украина); Выс шая шко ла меж ду на род ных и 
об ще ствен ных свя зей (Че хия); Уральский го су дар ствен-
ный эко но ми чес кий уни вер си тет (Россия).

Цель кон кур са: соз да ние ак ту аль ной меж ду на род-
ной се ти об ра зо ва тель ных ту рис ти чес ких мар шру тов и 
под дер жка мо ло деж ных ту рис ти чес ких ини ци атив, нап-
рав лен ных на рас ши ре ние меж куль тур ной ком му ни ка-
ции, про па ган ду ис то ри чес ких ре ги ональ ных цен нос тей, 
об мен зна ни ями в об лас ти об ра зо ва ния, сов ре мен ных 
тех но ло гий, кра еве де ния, эко ло гии, пси хо ло гии и ар-
хе оло гии, раз ви тие вза имо вы год но го меж ду на род но го 
сот руд ни че ства для ре али за ции сов мест ных про ек тов и 
прог рамм.

Ра бо чие язы ки кон кур са: ан глий ский, рус ский.
Ин фор ма ци он ную под дер жку кон кур са обес пе-

чи ва ет меж ду на род ный науч ный жур нал Edu ca ti on and 
Sci en ce wit ho ut Bor ders (http://www.es jo ur nal.cz).

К учас тию в кон кур се приг ла ша ют ся уча щи еся, сту-
ден ты, пре по да ва те ли, чле ны и пред ста ви те ли об ще-
ствен ных мо ло деж ных ор га ни за ций, ас со ци аций, клу-
бов, сот руд ни ки ту рис ти чес ких агентств, меж ду на род ных 
офи сов. Учас тни ки кон кур са дол жны быть не мо ло же 18 
лет. Кон курс про во дит ся меж ду ин ди ви ду аль ны ми учас-
тни ка ми и ко ман да ми. Ко ман ды фор ми ру ют ся в сос та-
ве от 2 до 3 че ло век. До пус ка ет ся вклю чать в ко ман ду 
пред ста ви те лей раз лич ных ор га ни за ций, ре ги онов, 
стран. Кон кур сные пред ло же ния мо гут но сить как ком-
мер чес кий, так и не ком мер чес кий ха рак тер. Для учас-
тия в кон кур се пред став ля ют ся ту рис ти чес кие мар шру-
ты, пре дус мат ри ва ющие по се ще ние ря да ис то ри чес ких, 
ар хи тек тур ных, куль тур ных, ду хов ных, при род ных и дру-
гих дос топ ри ме ча тель нос тей, тех ни чес ких со ору же ний, 
объ еди нен ных об щей те ма ти чес кой нап рав лен ностью.

К учас тию в кон кур се до пус ка ют ся мар шру ты, в опи-
са нии ко то рых чет ко сфор му ли ро ва на те ма ти чес кая 
нап рав лен ность, оп ре де ле на це ле вая груп па, пред-
став ле ны обос но ва ния к вы бо ру по се ща емых мест и 
их ха рак те рис ти ки, про тя жен ность мар шру та и по ря док 
пе ред ви же ния по не му, опи са на име юща яся ту ристская 
ин фрас трук ту ра и сде ла ны эко но ми чес кие рас че ты по 
зат ра там на ор га ни за цию об ра зо ва тель но го ту ра по 
пред ло жен но му мар шру ту. Ор га ни за то ра ми при вет-
ству ют ся кон кур сные про ек ты, со дер жа щие меж ре ги-
ональ ные и меж ду на род ные ту рис ти чес кие мар шру ты. 
Мар шру ты, приз нан ные луч ши ми на ос но ва нии эк спер-
тной оцен ки, бу дут вклю че ны в Меж ду на род ный ат лас 
об ра зо ва тель ных ту ров. За яви те лям трех луч ших про ек-
тов ор га ни за то ры кон кур са пред ло жат пу те ше ствие по 
од но му из об ра зо ва тель ных мар шру тов, вклю чен ных в 
Меж ду на род ный ат лас об ра зо ва тель ных ту ров.

Ос нов ные да ты:
25 мар та 2012 г. — пер вое ин фор ма ци он ное со-

об ще ние о про ве де нии Меж ду на род но го от кры то го 
кон кур са об ра зо ва тель ных ту рис ти чес ких мар шру тов 
OCETR’2012. 30 мар та — 10 июня 2012 г. — пред ва-
ри тель ная ре гис тра ция учас тни ков кон кур са, пред став-
ле ние ан но та ции про ек та. 10 июня 2012 г. — окон ча-
ние ре гис тра ции учас тни ков кон кур са. 1 июля — 30 
июля 2012 г. — пред став ле ние слай до вой пре зен та-
ции кон кур сно го мар шру та и его эко но ми чес ко го обос-
но ва ния. 2 ав гус та 2012 г. — вто рое ин фор ма ци он ное 
со об ще ние о про ве де нии Меж ду на род но го от кры то го 
кон кур са об ра зо ва тель ных ту рис ти чес ких мар шру тов 
OCETR’2012. 20 сен тяб ря 2012 г. — окон ча тель ный 
срок пред став ле ния кон кур сных про ек тов. 20 сен тяб-
ря — 20 ок тяб ря 2012 г. — эк спер ти за кон кур сных 
об ра зо ва тель ных ту рис ти чес ких мар шру тов. 30 но яб ря 
2012 г. — объ яв ле ние ито гов кон кур са и зак лю че ние 
до го во ров с по бе ди те ля ми на пуб ли ка цию ав тор ских 
мар шру тов в Меж ду на род ном ат ла се об ра зо ва тель ных 
ту ров.

Ор га ни за ци он ный взнос учас тни ков кон кур са 
сос тав ля ет: 35 ев ро — для ин ди ви ду аль ных учас тни-
ков; 40 ев ро — для ко ман ды.

Кон так тная ин фор ма ция:
Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер си тет име-

ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва, ул. Уни вер си тет ская, 28, 
100028, Ка ра ган да, Казахстан.

Кон так тное ли цо: Кар сти на Свет ла на Ген надь ев на, 
д. ф.-м. н., до цент, на чаль ник Уп рав ле ния пос ле ву зов-
ско го об ра зо ва ния и меж ду на род ных прог рамм.

Те ле фон 8(7212) 77-01-36. Факс 8(7212) 77-03-84
Web-si te: www.ocetr.ucoz.com, www.ksu.kz 
E-ma il: ocetr@easp.cz

Лучшие — спортсмены КарГУ

Универсиада выявила сильнейших

На ба зе Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке-
то ва прош ла IV Го род ская олим пи ада 
по пред ме ту «Фи зи чес кая куль ту ра» 
сре ди об ще об ра зо ва тель ных школ г. 
Ка ра ган ды, пос вя щен ная 40-ле тию на-
ше го уни вер си те та.

Олим пи ада про во ди лась с целью вы-
явить ода рен ных де тей на всех эта пах 
про ве де ния олим пи ады и по пу ля ри зи-
ро вать сре ди них цен нос ти здо ро во го об-
ра за жиз ни. Олим пи ада так же ре ша ла 
прик лад ные за да чи: по вы сить прес тиж и 
ка че ство пре по да ва ния пред ме та «Фи зи-

чес кая куль ту ра» 
в об ще об ра зо ва-
тель ной шко ле; 
пре дос та вить уча-
щим ся воз мож-
ность ре али за ции 
фи зи чес ких и ин-
тел лек ту аль ных 
спо  с об  нос  т ей ; 
мо  т и  в и  ро  в а т ь 
спе ци алис тов в 
об лас ти фи зи чес-
кой куль ту ры на 
ин тел лек ту аль но-
твор чес кую дея-
тель ность.

В олим пи аде при ни ма ли учас тие 14 
ко манд из об ще об ра зо ва тель ных уч-
реж де ний г. Ка ра ган ды. Школь ни кам 
бы ло пред ло же но вы пол нить два ви-
да за да ний: те оре ти чес кое (от ве ты на 
тес то вые за да ния) и прак ти чес кое (вы-
пол не ние Го су дар ствен но го стан дар та 
по фи зи чес кой куль ту ре и прог рамм 
об ра зо ва тель ной об лас ти «Фи зи чес кая 
куль ту ра»).
В прак ти чес кой час ти школь ни ки де ла-

ли уп раж не ния по гим нас ти ке, по ка зы ва-
ли эле мен ты игры в бас кет бол, во лей бол. 
По ито гам олим пи ады пер вое мес то за ня-
ла гим на зия №45, вто рое мес то — СОШ 
№16, третье мес то — СОШ №15.
По бе ди те ли олим пи ады бы ли наг раж-

де ны дип ло ма ми со от вет ству ющих сте пе-
ней и цен ны ми при за ми, кро ме то го, при 
пос туп ле нии на фа куль тет фи зи чес кой 
куль ту ры и спор та КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва дан ные по бе ди те ли по лу ча ют скид ки 
на обу че ние.

Б. Н. АБУГАЛИЕВ,
СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФАКУЛЬТЕТА ФКИС

По ито гам VI Об лас тной сту ден чес-
кой спар та ки ады на при зы аки ма об лас-
ти луч шей ста ла ко ман да КарГУ. В этом 
го ду учас тие в этих со рев но ва ни ях 
по 12 ви дам спор та при ня ли спортсме-
ны из 10 выс ших учеб ных за ве де ний.

Лишь пос лед ний вид в прог рам ме 
спар та ки ады, лег кая ат ле ти ка, окон ча-
тель но оп ре де лил луч ших в ко ман дном 
за че те. Дмит рий Шка ру пин и Юлия 
Ор ло ва из КарГУ ста ли по бе ди те ля ми в 
прыж ках в вы со ту, в бе ге на 60 мет ров с 
ре зуль та том 6,8 се кун ды в фи на ле от ли-
чил ся Ил жас Ис ка ков из Кар ГТУ. Крис-
ти на Про ко рен ко из этой же ко ман ды 

бы ла пер вой на фи ни ше на дис тан ции 
1000 мет ров — 3 ми ну ты, 29,9 се кун ды. В 
эс та фе те 4 х 200 мет ров у юно шей луч-
шее вре мя по ка за ли лег ко ат ле ты КЭУ, 
сре ди де ву шек в эс та фе те са мой быс трой 
ока за лась ко ман да КарГУ. В тур ни ре по 
во лей бо лу у де ву шек по бе ди те лем ста ла 
друж ная ко ман да КГМУ (тре нер — Ва-
ле рий Ро га чев). В фи наль ной встре че 
они на нес ли по ра же ние со пер ни цам из 
КЭУ — 3:0. Бу ду щие вра чи, ко то рых тре-
ни ру ет стар ший пре по да ва тель ка фед ры 
фи зи чес ко го вос пи та ния Люд ми ла Ку чи-
на, ста ли по бе ди те ля ми спар та ки ады по 
во лей бо лу и сре ди муж ских ко манд. Ме-
ди ки бы ли луч ши ми и в на ци ональ ной 

иг ре то гыз-ку ма лак, а сре ди бор цов ка зак 
ку ре си не бы ло рав ных па лу анам КарГУ.
Ког да судьи во гла ве с на чаль ни ком 

от де ла выс ших спор тив ных дос ти же ний 
об лас тно го уп рав ле ния ту риз ма, фи зи-
чес кой куль ту ры и спор та Май рой Иса-
евой под ве ли окон ча тель ные ито ги, ока-
за лось, что, как и в прош лом за че те, по-
бе ди те ля ми VI Сту ден чес кой спар та ки-
ады ста ли спортсме ны КарГУ им. Е. Бу-
ке то ва. На вто ром мес те ко ман да КЭУ 
Каз пот реб со юза, на треть ем — сту ден ты 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го ме-
ди цин ско го уни вер си те та. Всем по бе ди-
те лям и при зе рам со рев но ва ний бы ли 
вру че ны па мят ные куб ки, цен ные при зы 
и гра мо ты.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КАРАГАНДА»

Быстрее, выше, сильнее!
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«Махаббатсыз д�ние бос»
СCуір айы ны: 13 ж;л дыз ды кA ні 

FарМУ-ды: се гі зін ші о7у Dи ма ра тын да 
жур на лис ти ка б> лі мі ні: 2 курс сту дент-
те рі ні: ;йым дас ты ру ымен ме ре ке лік 
кеш бо лып >т ті. Fос Dа шы7 «Fо зы К>р-
пеш пен Ба ян с; лу» кA ні не не гіз де ліп 
«Ма хаб бат сыз дA ние бос» де ген ата умен 
кеш >т кі зіл ді. Кеш тA рін де >т кі зіл ген 
ша ра ны: Cл 7ис са сы ма хаб бат та 7ы ры-
бын да Dы жыр шу ма7 та ры мен >р нек те-
ліп, Cн нен Aзін ді лер кел ті рі ліп, к>п ші лік 
на за ры на ;сы ныл ды. Се зім мен сыр Dа 
то лы кеш те ар найы ;йым дас ты рыл Dан 
жыр мA шCй ра сы ны: 7о ры тын ды сы жа-
ри ялан ды. Fо зы мен Ба ян ны: на Dыз 
Aл гі сін Dа шы7 жан дар — «Ба7. kz» пор-
та лы ны: бас ре дак то ры Fам бар Ах ме-
тов пен Айым СC дуа 7а со ва к>р сет ті. Ер-
лі-зайып ты екі жур на лис ті: Aл гі лі ж; бы 
мен 7о сыл Dан 7ос а7ын Рауан Fа би дол-
дин мен Ай за да Ра 7ым жа но ва ке зін де гі 
>з фа куль те ті міз ді: сту дент те рі. БA гін де 
ма хаб бат ат ты кір шік сіз се зім ге кір кел-
тір мей, ай ды нын да 7а тар 7ол ;с та сып 
жAр ген ж;п тар ды: кел бе тін к>р сет кен 
Dа шы7 тар сту дент ке зі нен, бер гі от ба сын 
7;р Dан ша7 7а дейін гі кAн де рі нен бі раз 
сыр шерт ті. Рауан мен Ай за да та ныс 7ан 
ке зе: де гі ал Dаш 7ы >ле: шу ма7 та ры нан 
Aзін ді о7ып бер ді. Кеш ке ар найы ша 7ы-
рыл Dан 7а зы лар ал 7а сы мен 7о на7 тар 
7а та ры аз бол ма ды. Fа ра Dан ды 7а ла лы7 
б; 7а ра лы7 а7 па рат 7; рал да ры нан «Пя-
тый ка нал» ;жы мы мен 7а тар, «Пер вый 
Ка ра ган дин ский» те ле ар на ла ры кеш ті 
та ма ша лап, тA сі ріп 7айт ты. Кеш 7о на7-
та ры 7а та рын да ар 7а Dа аты ке: та ныл-
Dан а7ын дар Рус лан Н;р бай, Fуа ныш 
Ме де уба ев, БаD дат МA ба рак, Сал та нат 
Сма D; ло ва лар к> рер мен 7а та ры нан к>-
рін ді. Gа шы7 тар ме ре ке сін FарМУ-Dа 
ал Dаш Cке ліп, ;йым дас ты ру шы Мар тбек 
То7 мыр за ны: шC кірт те рі кеш ті: ;йым-
дас ты ру шы лар 7а та рын да. Fа зір де 7а-
ла мыз да бел ді 7ыз мет ті: ба сын ;с та Dан 
Рус лан Т;р сын Dа ли ев, Ар да7 З;л 7ар жап, 
Бо та бек Ті ле ге нов, Ба 7ыт жан F; ди яров 
де ме уші лі гі мен мA шCй ра >т кен еді. Kс таз 
сал Dан са ра жол ды бA гін де фи ло ло гия 
фа куль те ті ні: сту дент те рі дCс тAр лі тAр де 
жыл дан-жыл Dа к> рік ті етіп жал Dас ты рып 
ке ле ді. Со ны мен, ;сы ныл Dан мA шCй ра-
Dа Fа ра Dан ды 7а ла сы ны: жо Dа ры о7у 
орын да ры нан сту дент тер ат са лыс ты. 
Же :ім паз дар 7а та рын да мA шCй ра 7о-
ры тын ды сы бойын ша бас жAл де — Бо та-
г>з М; хи ден, жAл де лі 1 орын ды М; 7а Dа-
ли Сей т7а зы, 2 орын — Ж;л дыз Еле усіз 
бен Fаб ді лC шім Ела ман, 3 орын ды Сей-
сен бек М; са бек пен Ди дар Ос пан жC не 
ГAл жай на ТAл кі бай ен ші ле ді. Жыл да Dы 
дCс тAр бойын ша «Fо зы К>р пеш-Ба ян 
с; лу» кA нін ке зек ті к> рік ті етіп жал Dас-
ты ру ке ле сі жыл Dы сту дент тер 7ауымы-
на та быс та ла тын бол ды. Ма хаб бат ат ты 
се зім ні: ке ре ме тін паш етіп, 7ос Dа шы7 
«Fо зы мен Ба ян ны:» Cде мі ма хаб ба тын 
Aл гі ет кен сту дент тер 7ауымы б;л жо лы 
бір ер ле ді. Бір Dа на се беп, 7а за 7ы лы Dы 
са7 тал Dан к> :іл ді кеш ке ке лу ші 7о на7-
тар та ра пы нан ;йым дас ты ру шы лар ;жы-
мы на ал Dыс тар ай ты лып жат ты.

АЯУЛЫМ >ДІЛЕТ�ЫЗЫ,
ЖУРНАЛИСТИКА Б	ЛІМІНІ� 2 КУРС СТУДЕНТІ

В КарГУ выбрали 
Студента года

Лучшая группа в нашем университете

Зва ние «Сту дент го да» по лу чи ла сту-
ден тка хи ми чес ко го фа куль те та Жор та-
ро ва Ай гуль.

Целью и за да ча ми кон кур са яв ля ют ся 
вы яв ле ние и под дер жка сту ден чес кой мо-
ло де жи, при ни ма ющей ак тив ное учас тие 
в учеб ной, науч ной, об ще ствен ной, спор-
тив ной жиз ни уни вер си те та; оп ре де ле ние 
луч ше го сту ден та КарГУ име ни ака де ми-
ка Е. А. Бу ке то ва, об ла да юще го вы со ким 
уров нем нрав ствен но го, ин тел лек ту аль но-
го, куль тур но го и фи зи чес ко го по тен ци ала. 
В тра ди ци он ном для на ше го уни вер си те та 

ме роп ри ятии при ня ли учас тие 10 пред ста-
ви те лей фа куль те тов КарГУ.
Уч ре ди те ля ми кон кур са ста ли рек то рат, 

проф со юз ный ко ми тет, а ор га ни за то ра ми 
выс ту пи ли учеб но-ме то ди чес кое уп рав ле-
ние, Ко ми тет по де лам мо ло де жи, Дво рец 
сту ден тов.
Для то го что бы стать учас тни ком кон-

кур са, не об хо ди мо бы ло иметь вы со кие 
учеб ные по ка за те ли (ус пе ва емость, ка че-
ство зна ний, сред ний балл); уча ство вать в 
науч но-ис сле до ва тельской дея тель нос ти 
(на ли чие пуб ли ка ций в науч ных жур на лах, 
учас тие в кон фе рен ци ях, науч ных про ек-

тах, олим пи адах) и быть ак тив ным в об ще-
ствен ной, твор чес кой и спор тив ной жиз ни 
уни вер си те та.
Бла го да ря всем этим по ка за те лям, а 

осо бен но ак тив ной науч ной ра бо те, Жор-
та ро ва Ай гуль и ста ла по бе ди тель ни цей 
кон кур са. «Та лан том го да» был наз ван Жа-
ку ла ев Адил (фи ло ло ги чес кий фа куль тет); 
«Ора то ром го да» — Ну ре ке но ва Ай нур 
(фа куль тет инос тран ных язы ков); «Ин-
тел лек ту алом го да» — Сле пен ко ва Юлия 
(эко но ми чес кий фа куль тет); «Ак ти вис том 
го да» — Нур жа но ва Ай жан (ис то ри чес кий 
фа куль тет); «Спортсме ном го да» — Ким 
Ва ле рия (юри ди чес кий фа куль тет. Дип-
ло ма ми за ак тив ное учас тие наг раж де ны 
Ило на Диб ро ва (со ци аль но-пе да го ги чес-
кий фа куль тет), Ай ге рим Ту ре ба ева (фа-
куль тет фи ло со фии и пси хо ло гии), Ма ди-
на Ша ке но ва (фи зи чес кий фа куль тет).
Все учас тни ки по лу чи ли при зы и по-

дар ки, а са мое глав ное — по чув ство ва ли 
свою при час тность к боль шо му со об ще ству 
сту ден тов КарГУ.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Кон курс «Луч шая сту ден чес кая 
груп па» про шел в КарГУ им. ака де-
ми ка Е. А. Бу ке то ва 13 ап ре ля, он про-
во дил ся сре ди сту ден чес ких групп 
1-3 кур сов.

Кон курс вы пол нял сле ду ющие за да чи: 
вы яв ле ние и под дер жка сту ден чес кой мо-
ло де жи, при ни ма ющей ак тив ное учас тие в 
учеб ной, науч ной, об ще ствен ной и твор чес-
кой жиз ни уни вер си те та; оп ре де ле ние луч-

шей груп пы уни вер си те та по сле ду ющим 
кри те ри ям: спло чен ность груп пы, вы со кие 
учеб ные по ка за те ли, учас тие в науч ной, 
твор чес кой, спор тив ной и об ще ствен ной 
жиз ни уни вер си те та, хо ро шая дис цип ли-
на.
В хо де кон кур са луч шей сту ден чес-

кой груп пой КарГУ — 2012 ста ла груп па 
ФПК-306 (фи зи чес кий фа куль тет). Са мой 
твор чес кой груп пой жю ри наз ва ло КО-
31 (фи ло ло ги чес кий фа куль тет), а са мой 
ин тел лек ту аль ной — МО-33к (ис то ри чес-
кий фа куль тет). Са мой кре атив ной ста ла 
груп па ХТОВ-32 (хи ми чес кий фа куль тет), 
а са мой твор чес кой — груп па КА-33 (фа-
куль тет инос тран ных язы ков). Бо лее всех 
при сущ кор по ра тив ный дух груп пе СЕР-
21 (эко но ми чес кий фа куль тет). Бла го-
дар ствен ные пись ма за ак тив ное учас тие 
так же по лу чи ли груп пы ЭК-11 (би оло-
го-ге ог ра фи чес кий фа куль тет); МП-14п/я 
(юри ди чес кий фа куль тет), ДФ-12 (со ци-
аль но-пе да го ги чес кий фа куль тет), ПД-21 
(кол ледж КарГУ). Все учас тни ки по лу чи-
ли при зы и гра мо ты.
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